
119

Âàðãóëÿê Î.Ã. - Òåîðåòèêî-ïðàâîâèé àíàë³ç ïðàâ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ì³ñöÿ...

ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç ÏÐÀÂ ÎÑ²Á Ç 
²ÍÂÀË²ÄÍ²ÑÒÞ ÒÀ Ì²ÑÖß Â ¯Õ ÑÈÑÒÅÌ² ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
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Статья посвящена вопросу места пра-
ва на доступность объектов и услуг в систе-
ме прав лиц с инвалидностью. С целью раз-
ностороннего раскрытия задекларированной 
проблематики автором в подтверждение за-
ключения об актуальности исследуемой темы 
приведены фактические данные о влиянии 
существующих в обществе барьеров на жизнь 
лиц с инвалидностью и других маломобиль-
ных групп населения. Также приведен пере-
чень определенных на международном уровне 
барьеров, связанных с инвалидностью.
Помимо прочего в статье указано о на-

учных позициях относительно понимания 
содержания категории «права человека» и их 
классификации по ряду признаков. Замечено 
на возможности применения существующей 
группировки прав человека относительно прав 
лиц с инвалидностью.
Наконец автором перечислены гаран-

тированые лицам с инвалидностью права и 
аргументировано ключевое место права на 
доступность объектов и услуг в их системе. 
Акцентировано на соответствии такого вы-
вода позиции гражданского общества в сфере 
защиты прав лиц с инвалидностью.
Ключевые слова: человек с инвалидностью, 

маломобильные группы населения, права че-
ловека, право на доступность объектов и услуг, 
барьеры, доступная среда.
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тя осіб з інвалідністю на рівні з іншими. 
Усвідомлюючи рівень негативного впливу 
недоступності середовища для зазначеної 
категорії осіб, світова спільнота визнала 
право осіб з інвалідністю на доступність на-
рівні з іншими до фізичного оточення, до 
транспорту, до інформації та зв’язку, зо-
крема інформаційно-комунікаційних тех-
нологій і систем, а також до інших об’єктів 
і послуг, відкритих або таких, що надають-
ся населенню, як у міських, так і в сіль-
ських районах (стаття 9 Конвенції). Більше 
того, доступність визначено одним із клю-
чових принципів Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про права осіб з інвалід-
ністю [9].
Зазначене дає підстави стверджувати 

про значущість для науки і практики пи-
тання природи права осіб з інвалідністю на 
доступність об’єктів і послуг, його місця в 
системі прав, гарантованих зазначеній кате-
горії людей.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Фрагментарно питання прав осіб з ін-
валідністю ставало предметом дослідження 
багатьох науковців, серед яких І.Л. Булик, 
В.М. Кондратенко, В.П. Мельник, С.В. Па-
січніченко, В.І. Петрусевич, Є.Ю. Соболь, 
А.М. Соцька, В.С. Тарасенко, А.Л. Терещен-
ко, М.В. Чічкань та ін. Однак всебічному 
вивченню природи права осіб з інвалідністю 
на доступність об’єктів і послуг уваги в нау-
кових джерелах не приділено, що зумовлює 

Постановка проблеми
Сьогодні навіть у найбільш розвинених 

державах існує безліч різного характеру 
бар’єрів на шляху до повноцінного жит-
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потребу у розкритті задекларованої в назві 
статті тематики.

Відтак метою статті є з’ясування місця 
права на доступність об’єктів і послуг серед 
прав осіб з інвалідністю.

Виклад основного матеріалу
Значущість права осіб з інвалідністю на 

доступність об’єктів і послуг легко підтвер-
дити фактичними даними. Зокрема, згідно 
з оцінками експертів Всесвітньої організації 
охорони здоров’я: 1) нині у світі в однієї з 
десяти осіб є одне або кілька функціональ-
них порушень, які стають причиною інва-
лідності; 2) 35 % осіб у віці 60 років мають 
стійкі функціональні порушення, які пере-
шкоджають їм здійснювати звичайні соці-
альні функції на рівні з іншими; 3) у віці 70 
років цей показник зростає до 50 %, а у 80 
років їх мають 100 % осіб. З урахуванням 
глобальних світових тенденцій старіння на-
селення очікується, що кількість осіб віком 
60 років і старших постійно зростатиме. За 
прогнозами, чисельність людей пенсійного 
віку з 675 млн у 2005 році сягне 1,9 млрд у 
2050 році. Передбачається, що масштаби 
поширення різних видів та ступенів функ-
ціональних порушень серед цієї групи насе-
лення також зростуть. Серед загальної чи-
сельності населення маломобільні групи на-
селення становлять: 1) особи з інвалідністю 
– 10–15 %; 2) особи з тимчасовими порушен-
нями здоров’я – 1,5 %; 3) вагітні жінки – май-
же 1%; 4) особи похилого віку (пенсіонери) 
– 30–40 %; 5) батьки з дитячими колясками 
– майже 1 %; 5) у більшості країн Європи до 
цієї групи належать діти дошкільного віку; в 
Україні їх нараховується понад 2 мільйони 
[1, с. 20, 22]
Кожна людина, яка належить до згада-

них вище категорій, постійно стикається із 
незліченною кількістю бар’єрів, серед яких 
бідність, необізнаність суспільства з питання 
інвалідності, бар’єрність приміщень, тран-
спорту, інформації тощо.
У Всесвітній доповіді щодо інвалідності 

[4] визначено такі основні бар’єри в суспіль-
стві, пов’язані з інвалідністю:

1) під час розробки політики не завжди 
враховуються потреби осіб з інвалідністю 

або не вживаються заходи політики і стан-
дарти;

2) особи з інвалідністю значно вразливі-
ші перед дефіцитом таких послуг, як меди-
ко-санітарне обслуговування, реабілітація, а 
також підтримка і допомога;

3) слабка координація послуг, недостат-
нє кадрове забезпечення та низький рівень 
професійної підготовки персоналу можуть 
позначитись на якості, доступності та адек-
ватності послуг для осіб з інвалідністю;

4) ресурси, що виділяються на здійснен-
ня заходів політики та планів, часто недо-
статні;

5) багато будинків (зокрема місця загаль-
ного користування), транспортні системи й 
інформація не є доступними для всіх;

6) мало інформації в доступних форма-
тах, тому не задовольняється багато потреб 
осіб з інвалідністю в галузі комунікації;

7) більшість осіб з інвалідністю не беруть 
участі у прийнятті рішень з питань, що без-
посередньо стосуються їхнього життя;

8) нестача точних, достовірних і порів-
няльних даних про інвалідність, а також до-
свіду здійснення ефективних програм, може 
перешкоджати розумінню проблем і прак-
тичним діям [4; 13, с. 64].
З огляду на зазначене вище, цілком ре-

алістичним вбачаємо твердження представ-
ників громадянського суспільства стосовно 
того, що забезпечення «доступності» має ви-
рішальне значення, оскільки безпосередньо 
впливає на користування особами з інвалід-
ністю та іншими маломобільними групами 
населення всім спектром прав людини; віді-
грає ключову роль у створенні інклюзивно-
го суспільства, e якому люди з інвалідністю 
зможуть брати участь у повсякденному жит-
ті [1, с. 24].
Звідси випливає цілком обґрунтований 

і беззаперечний висновок стосовно сис-
темності прав осіб з інвалідністю, оскільки 
відповідні права є взаємопов’язаними та 
взаємозалежними, ефективність та резуль-
тативність реалізації того чи іншого права 
безпосередньо залежить від рівня та якості 
реалізації інших прав.
Крім того, вищезазначене свідчить на 

користь висновку про ключове місце права 
на доступність об’єктів і послуг у житті осіб з 
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інвалідністю, а також інших маломобільних 
груп населення, рівень забезпеченості яко-
го в нашій державі є вкрай низьким, у чому 
можна переконатися, навіть не виходячи з 
дому, а ставлячи питання про ширину две-
рей у квартирі, наявність порогів, безпеч-
ність ванної кімнати, висоту робочої поверх-
ні на кухні, наявність літератури шрифтом 
Брайля тощо.
Загалом інститут права людини є склад-

ним та динамічним. Ще більш складним 
вважаємо інститут права осіб з інвалідніс-
тю через особливий правовий статус таких 
людей, зумовлений наявністю в них інвалід-
ності. Одним із ключових прав осіб з інва-
лідністю, на наше переконання, є право на 
доступність об’єктів і послуг як своєрідна 
гарантія реалізації цими людьми усього ма-
сиву гарантованих їм прав. Справедливість 
зазначеної позиції спробуємо довести шля-
хом з’ясування місця права на доступність 
об’єктів і послуг у системі прав осіб з інва-
лідністю.
Загальноприйнято вважати права люди-

ни певними її можливостями, необхідними 
для існування та розвитку у конкретно-іс-
торичних умовах, які об’єктивно зумовлю-
ються досягнутим рівнем розвитку людства 
і мають бути загальними та рівними для всіх 
людей [19, с. 16].
Оскільки права людини передбачають 

ставлення до кожного як до носія таких прав, 
то вони забезпечують сприйняття іншого 
суб’єкта відносин як рівного [12, с. 218].-
Особливо актуальною така позиція є у ви-
падку з особами з інвалідністю, які на сьо-
годні зазнають найбільшої дискримінації з 
боку соціуму.
Масив прав людини є надзвичайно вели-

ким. Вони закріплюються і на міжнародно-
правовому рівні, і на конституційному рівні 
окремих держав, і у внутрішньодержавних 
нормативно-правових актах.
Сьогодні в науковій літературі зустріча-

ються класифікації прав людини за значним 
масивом ознак, серед яких, у тому числі, 
такі:

1) за соціальним призначенням з ураху-
ванням сфер життєдіяльності людини: а) по-
літичні, соціально-економічні, громадянські 
(особисті) і культурні [14, с. 272–273]; б) гро-

мадянські, політичні, економічні, соціальні, 
культурні та екологічні права [22, с. 39];

2) залежно від правового забезпечення: 
конституційні (основні); закріплені в зако-
нодавстві (галузеві). При цьому конститу-
ційні права складають юридичне підґрунтя 
для прав галузевих і мають відносно них 
вищу юридичну силу [20, с. 117–121];

3) за підпорядкованістю: основні і по-
хідні. Перші – найбільш загальні права лю-
дини і громадянина, які закладають основу 
правового статусу особистості. Зафіксовані 
в конституціях держав і міжнародно-право-
вих актах, вони є правовою базою для по-
хідних прав. Другі – права і свободи, тією 
чи іншою мірою похідні від основних прав 
і свобод, які доповнюють, розвивають і кон-
кретизують основні права [3, с. 7];

4) за характером потреб людини, які за-
безпечуються правами: фізичні права (на 
життя; фізичну недоторканність; вибір міс-
ця проживання; безпечне природне середо-
вище; житло; належний рівень матеріально-
го забезпечення; власність на предмети спо-
живання; медичне обслуговування та інші 
види соціального захисту тощо); особистісні 
права (на ім’я; честь і гідність; свободу сум-
ління, переконань та їх прояву й поширен-
ня тощо); культурні (гуманітарні) (на освіту 
й виховання; користування надбаннями 
культури і мистецтва; наукову, технічну і 
художню творчість; авторські права тощо); 
економічні (на власність щодо засобів ви-
робництва; здобуття професії; вибір та здій-
снення трудової або іншої діяльності; спри-
ятливі умови та справедливу оплату праці; 
відпочинок і дозвілля); політичні права (на 
громадянство та правосуб’єктність; участь у 
формуванні представницьких органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування; 
участь у державному управлінні суспіль-
ством; участь у створенні й діяльності гро-
мадських об’єднань; державний захист від 
порушень прав і свобод людини тощо) [18, 
c. 12; 9];

5) за аспектом свободи: позитивні та не-
гативні. Негативні права містяться у праві 
особи на захист від будь-якого втручання, 
у тому числі державного, у здійснення гро-
мадянських прав і політичних прав. Ці пра-
ва захищають особу від небажаних, таких, 
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які порушують її свободу, втручань чи об-
межень. Реалізація негативних прав не за-
лежить від державних ресурсів, соціально-
економічного розвитку країни. Позитивні 
права фіксують права особи на покращен-
ня свого становища і зростання культур-
ного статусу, що забезпечується державою. 
Обов’язком держави є створення умов для 
реалізації громадянами своїх позитивних 
прав [2, с. 26–27];

6) залежно від функціонального призна-
чення: матеріальні та процесуальні.
Наведена вище класифікація стосується 

повною мірою і прав осіб з інвалідністю як 
осіб з особливим правовим статусом, який 
зумовлює наділення цієї категорії людей 
певним обсягом спеціальних прав.
Права осіб з інвалідністю В.М. Кондра-

тенко пропонує розуміти як сукупність при-
родних прав людини, закріплених у міжна-
родних правових актах, і конституційних 
правових можливостей громадян, що ви-
значають вид і міру поведінки індивіда у 
суспільстві, а також гарантований державою 
достатній та доступний обсяг суспільних 
благ і спеціальних соціальних умов для його 
вільного існування та розвитку з урахуван-
ням характеру стійких порушень функцій 
організму [10, с. 43].
Відповідні права передбачено міжна-

родними та національними законодавчими 
актами, серед яких ключовими варто визна-
чити Конвенцію ООН про права осіб з інва-
лідністю [9], Європейську соціальну хартію 
(переглянуту) [5], Європейський кодекс со-
ціального забезпечення [6], Загальну декла-
рацію прав людини [7], Пакт про економіч-
ні, соціальні і культурні права [15], закони 
України «Про основи соціальної захищенос-
ті осіб з інвалідністю в Україні»[16], «Про ре-
абілітацію осіб з інвалідністю в Україні» [17] 
тощо.
Конвенція ООН про права осіб з інвалід-

ністю [9] гарантує цій категорії людей такі 
права: на рівність і недискримінацію (стаття 
5); на доступність (стаття 9); на життя (стат-
тя 10); на забезпечення захисту й безпеки у 
ситуаціях ризику та надзвичайних гумані-
тарних ситуаціях (стаття 11); на рівність пе-
ред законом (стаття 12); на доступ до право-
суддя (стаття 13); на свободу та особисту не-

доторканість (стаття 14); на свободу від ка-
тувань і жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження 
та покарання (стаття 15); на свободу від екс-
плуатації, насилля та наруги (стаття 16); на 
захист особистої цілісності (стаття 17); на 
свободу пересування та громадянство (стат-
тя 18); на самостійний спосіб життя й залу-
чення до місцевої спільноти (стаття 19); на 
індивідуальну мобільність (стаття 20); на 
свободу висловлення думки та переконань 
і доступ до інформації (стаття 21); на недо-
торканість приватного життя (стаття 22); на 
повагу до дому та сім’ї (стаття 23); на освіту 
(стаття 24); на здоров’я (стаття 25); на працю 
та зайнятість (стаття 27); на достатній жит-
тєвий рівень та соціальний захист (стаття 
28); на участь у політичному та суспільному 
житті (стаття 29); на участь у культурному 
житті, проведенні дозвілля й відпочинку та 
заняттях спортом (стаття 30).
Фактично всі закріплені в національному 

законодавстві права осіб з інвалідністю від-
повідають вищезазначеному переліку прав.
При цьому варто пам’ятати, що 

суб’єктивні юридичні права – динамічні, 
вони постійно виникають, змінюються та 
припиняються, їх загальну кількість охо-
пити практично неможливо, адже мільйо-
ни суб’єктів можуть мати права (обов’язки), 
які ґрунтуються на одній нормі, а в кожного 
суб’єкта права – комплекс різних прав (по-
літичних, економічних, культурних, еко-
логічних тощо) [11]. «Humani iuris condicio 
semper in infi nitum decurrit et nihil est in ea, 
quod stare perpetuo possit» – правове стано-
вище людей постійно та нескінченно зміню-
ється, і немає в ньому нічого незмінного [21, 
c. 229]. Тому наведений нами перелік прав 
осіб з інвалідністю не є вичерпним.
На нашу думку, з перелічених прав клю-

човим є право на доступність об’єктів і по-
слуг, оскільки саме доступність гарантує 
особам з інвалідністю можливість реалізу-
вати інші права та свободи. Отже, право на 
доступність об’єктів і послуг є своєрідною 
гарантією реалізації всього масиву гаранто-
ваних особам з інвалідністю прав.
У розмінні Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю зміст доступності по-
лягає у тому, щоб надати особам з інвалід-
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ністю можливість вести незалежний спосіб 
життя й усебічно брати участь у всіх аспек-
тах життя, держави-учасниці вживають на-
лежних заходів для забезпечення особам з 
інвалідністю доступу нарівні з іншими до 
фізичного оточення, до транспорту, до ін-
формації та зв’язку, зокрема інформаційно-
комунікаційних технологій і систем, а також 
до інших об’єктів і послуг, відкритих або 
таких, що надаються населенню як у місь-
ких, так і в сільських районах. Ці заходи, які 
включають виявлення й усунення перепон 
і бар’єрів, що перешкоджають доступності, 
повинні поширюватися, зокрема: a) на бу-
динки, дороги, транспорт й інші внутрішні 
та зовнішні об’єкти, зокрема школи, жит-
лові будинки, медичні установи та робочі 
місця; b) на інформаційні, комунікаційні та 
інші служби, зокрема електронні служби та 
екстрені служби (стаття 9) [9].
Висновки. Резюмуючи, зазначимо на 

цілком слушному зауваженні громадських 
об’єднань, які опікуються питаннями ін-
валідності: «з прийняттям Конвенції ООН 
про права осіб з інвалідністю було прийня-
то єдиний підхід і визнано, що інвалідність 
– це результат взаємодії між людьми, що 
мають фізичні, розумові, інтелектуальні чи 
сенсорні порушення та перешкодами у сто-
сунках та середовищі, які знижують соціаль-
ну активність особи. Таким чином, вирішен-
ня проблем інвалідності потрібно шукати у 
створенні доступного середовища для всіх 
людей» [1, с. 5, 24].
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SUMMARY 
The article is devoted to the question of the place 

of the right to accessibility of objects and services in 
the system of rights of persons with disabilities. In 
order to comprehensively disclose the declared issues, 
the author provides factual data on the impact of 
existing barriers in society on the lives of people 
with disabilities and other low-mobility groups to 
confi rm the conclusion about the relevance of the 
research topic. There is also a list of internationally 
identifi ed barriers related to disability.

Among other things, the article mentions 
scientifi c positions on understanding the content 
of the category of «human rights» and their 
classifi cation on a number of grounds. The 
possibilities of applying the existing grouping 
of human rights to the rights of persons with 
disabilities are noted.

Finally, the author lists the rights guaranteed 
to persons with disabilities and argues the key place 
of the right to access facilities and services in their 
system. Emphasis is placed on the conformity of 
this conclusion to the position of civil society in 
the fi eld of protection of the rights of persons with 
disabilities.

Key words: person with disabilities, low mobility 
groups, human rights, right to access facilities and 
services, barriers, accessible environment.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено питанню міс-

ця права на доступність об’єктів і послуг у 
системі прав осіб з інвалідністю. З метою 
різнобічного розкриття задекларованої про-
блематики авторкою на підтвердження ви-
сновку про актуальність досліджуваної теми 
наведено фактичні дані щодо впливу наявних 
у суспільстві бар’єрів на життя осіб з інва-
лідністю та інших маломобільних груп на-
селення. Також наведено перелік визначених 
на міжнародному рівні бар’єрів, пов’язаних з 
інвалідністю.
Окрім іншого у статті зазначено про на-

укові позиції щодо розуміння змісту категорії 
«права людини» та їх класифікації за низкою 
ознак. Зауважено на можливості застосу-
вання сучасногоо групування прав людини до 
прав осіб з інвалідністю.
Насамкінець авторкою перелічено гаран-

товані особам з інвалідністю права та аргу-
ментовано ключове місце права на доступ-
ність об’єктів і послуг у їх системі. Акценто-
вано на відповідності такого висновку позиції 
громадянського суспільства у сфері захисту 
прав осіб з інвалідністю.
Ключові слова: особа з інвалідністю, ма-

ломобільні групи населення, права люди-
ни, право на доступність об’єктів і послуг, 
бар’єри, доступне середовище.


