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ПРАВА ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ  
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ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Проблематика правового забезпе-
чення та реалізації принципу рівності 
та заборони дискримінації, що в остан-
ні роки набула широкого визнання як 
у загальнотеоретичному дискурсі, так 
і в рамках галузевих юридичних наук 
[1–4], є складною, методологічно ак-
туальною та практично значущою, що 
пов’язано з прагненням сучасної кон-
ституційної юриспруденції вийти на 
нові горизонти сприйняття конститу-
ційно-правової реальності. Адже одним 
із пріоритетних завдань держави щодо 
забезпечення сталого розвитку, відкри-
того суспільства, інтеграції України до 
світової спільноти є вдосконалення ро-
боти з основних напрямів реалізації та 
захисту прав людини, які визначають 
зміст та спрямованість діяльності орга-
нів державної влади та органів місцево-
го самоврядування.

Однією з найскладніших у теорії та 
практиці сучасного конституційного 
права є проблема рівності та заборо-
ни дискримінації щодо прав осіб, які 
належать до різних соціальних груп 
та верств населення, меншин тощо. 
Питання рівності та заборони дискри-
мінації – масштабна та складна галузь 
теоретичних дискусій та практичної по-
літики. Більш того, вона не може бути 

відокремлена від інших тематичних га-
лузей, таких як громадянська інтегра-
ція, мультикультуралізм, подолання та 
ліквідація різних фобій, розвиток між-
культурного діалогу, злагоди та толе-
рантності.

У світовій практиці інституціоналі-
зація та конституювання принципу рів-
ності та заборони дискримінації протя-
гом усієї еволюції соціально-політичної 
організації є суперечливим та неодно-
значним процесом, який породжує чис-
ленні стереотипи, комплекси, негативні 
установки та конфліктогенні ситуації. 
Конституційно-правова регламентація 
прав відповідних соціальних груп, які 
зазнавали дискримінації та щодо яких 
порушувався принцип рівності, носила 
фрагментарний та вкрай суперечливий 
характер, переважно методом тоталь-
ного ігнорування або через призму їх 
протиставлення правам більшості. По 
суті, десь до XIX ст. відповідні соціаль-
ні групи репрезентувалися в конститу-
ційно-правовому вимірі з позиції прав 
більшості, виключно за логікою воро-
жих, асоціальних, девіантних явищ та 
процесів, які офіціальні інституції іг-
норували та цілеспрямовано відкидали 
на позиції соціальних аутсайдерів та 
підпорядкованих суб’єктів, відмовляю-

© О. Батанов, О. Миколаєнко, 2018



5

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

чи тим самим у праві на самобутність 
та громадянську, політичну та соціаль-
но-культурну самоідентифікацію.

Протягом останніх років вже част-
ково сформовано законодавчу базу з 
питань рівності та заборони дискримі-
нації, утворено центральні органи вико-
навчої влади та консультативно-дорадчі 
органи при Президентові України, які 
забезпечують формування та реаліза-
цію державної політики у сфері рівно-
сті та заборони дискримінації, запрова-
джено механізм підтримки та захисту 
осіб, які зазнають дискримінації тощо. 
Хоча тут також виникає низка питань, 
оскільки трудове законодавство та пра-
во соціального забезпечення не поз-
бавлено численних дискримінаційних 
положень або надмірних позитивних 
зобов’язань держави, які не є співмір-
ними із соціально-економічними мож-
ливостями держави. Це викликає над-
мірні очікування в багатьох громадян, 
що стосується соціального захисту, зо-
крема, щодо доступу до матеріальних 
благ, надання пільг чи інших привілеїв. 
Так, на думку експертів із питань за-
побігання дискримінації, незважаючи 
на наявність профільних законів Укра-
їни «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», «Про 
засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні», «Про попередження 
насильства в сім’ї» тощо, їх норми за-
лишаються переважно декларативними 
через такі причини: а) низька обізна-
ність жінок (особливо в сільській міс-
цевості) із міжнародними стандартами 
у сфері захисту від гендерної дискримі-
нації; б) невміння представників юри-
дичної професії, в тому числі суддів, 
ідентифікувати ті випадки, коли пору-
шення прав та законних інтересів жін-
ки стає наслідком дії дискримінаційних 
положень законодавства або гендерно 
нейтральних законодавчих актів, які на 
практиці призводять до дискримінаці-
йних наслідків; в) сприйняття текстів 
міжнародних документів як абстрак-
тних конструкцій, які не пропонують 
конкретних моделей вирішення реаль-
них життєвих ситуацій тощо [5]. 

У вимірі рівності та заборони дис-
кримінації одним із найбільш актуаль-
них питань залишається питання за-
безпечення рівності у правах, свободах 
та можливостях для тих, хто потребує 
особливої уваги та підтримки: особи з 
інвалідністю, малозабезпечені і багато-
дітні сім’ї, талановиті діти, бідні, мігран-
ти, тимчасово переміщені особи, неви-
ліковно хворі. Як свідчить позитивний 
зарубіжний досвід, із метою підтримки 
та захисту цих та інших категорій лю-
дей, які потребують особливої уваги, в 
державі має здійснюватися ефективна 
інклюзивна політика.

Сьогодні соціальна інклюзія розгля-
дається як процес збільшення ступеня 
участі всіх громадян у соціумі, насам-
перед тих, що мають труднощі у фі-
зичному чи розумовому розвитку. Він 
передбачає розробку і застосування 
таких конкретних рішень, які зможуть 
дозволити кожній людині рівноправно 
брати участь в академічному і суспіль-
ному житті. При інклюзії всі зацікав-
лені сторони повинні брати активну 
участь для отримання бажаного ре-
зультату. Отже, інклюзія – це процес 
реального включення осіб з інвалідні-
стю в активне суспільне життя, і вона 
однаковою мірою необхідна для всіх 
членів суспільства [6].

Протягом останніх десятиліть роз-
вивалась концепція соціального відтор-
гнення (соціальної ізольованості), яку 
Європейський Союз визначає як про-
цес, за якого окремі групи населення 
або окремі люди не мають можливості 
повною мірою брати участь у суспіль-
ному житті. Причинами соціального 
відторгнення можуть бути бідність, від-
сутність базових знань і можливостей, 
мовні бар’єри, недостатня активність 
і впевненість людей, дискримінація 
або расизм. Це, у свою чергу, не дає 
можливості працевлаштування, отри-
мання доходів і можливості навчання. 
Як наслідок, такі люди чи групи лю-
дей мають обмежений доступ до влади 
та прийняття рішень органами влади 
і, таким чином, часто не можуть взя-
ти участь у процесах розроблення та 



6

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/3

прийняття рішень, що впливають на їх 
повсякденне життя [7]. Отже, соціаль-
не відторгнення є проявом прямого по-
рушення базових прав людини: права 
на якісну освіту, на медичні послуги, 
на прийнятний рівень життя, на захист 
своїх інтересів і загалом на участь в 
економічному, соціальному, культур-
ному, політичному житті.

Національна доповідь про людський 
розвиток «Україна: на шляху до соці-
ального залучення» визначає групи на-
селення, які перебувають у зоні ризи-
ку соціального відторгнення. До таких 
груп населення належать діти-сироти, 
багатодітні сім`ї, люди з інвалідністю, 
мігранти, діти трудових мігрантів, 
люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, бездо-
мні люди [8].

Концепція соціального залучення 
(інклюзії, включення), що є проти-
лежною концепції соціальної ізоляції, 
з’явилася як результат переходу біль-
шості суспільств до демократичних 
цінностей, поваги до основних прав 
та свобод людей. Ця концепція вини-
кла у відповідь на зростаючу соціальну 
нерівність, що стала наслідком нових 
умов на ринку праці та невідповідності 
існуючої системи соціального забезпе-
чення, що не могла задовольнити по-
треби різноманітних верств населення. 
Європейський Союз визначає соціальне 
залучення (соціальну інклюзію) як про-
цес, що забезпечує тих, у кого є ри-
зик бідності і соціального відторгнення, 
можливостями та ресурсами, необхід-
ними для того, щоб повною мірою бра-
ти участь в економічному, соціальному 
та культурному житті, досягти рівня 
життя та добробуту, що відповідають 
нормальним стандартам у суспільстві, 
в якому вони живуть. Соціальне за-
лучення забезпечує людям більш ши-
рокі можливості для участі у процесі 
прийняття рішень, що впливають на їх 
життя та доступ до основних прав.

У багатьох розвинутих країнах со-
ціальна інклюзія – це загальна практи-
ка, спрямована на вирішення багатьох 
соціальних проблем, включаючи нерів-
номірність прибутків, нерівність у сфе-

рах охорони здоров’я, освіти, труднощі 
забезпечення житлом тощо. Сьогодні 
соціальна інклюзія – це частина рам-
кових законів Європейського Союзу. 
Її чіткі межі важко визначити: кожна 
країна має своє розуміння соціальної 
інклюзії. Проте повсюдно визнається, 
що соціальна інклюзія стосується ін-
тересів і прав усіх людей, включно з 
тими, хто перебуває в соціальних за-
кладах, а соціально інклюзивне суспіль-
ство – це таке, де всі люди відчувають 
свою цінність, де аксіомою є повага 
щодо різності та несхожості індивідів, 
а основні потреби задовольняються для 
того, щоб уможливити гідне життя. 

Фактично соціальна інклюзія – це 
процес змін у політичній, економічній, 
соціальній сферах, спрямований на 
утвердження соціальної рівності.

За час існування ООН вона прагну-
ла до поліпшення становища людей з 
особливими потребами й умов їхньо-
го життя. Так, наприклад, ще 1971 р. 
було прийнято Декларацію щодо прав 
розумово відсталих осіб [9], у 1975 р. – 
Декларацію про права людей з інвалід-
ністю [10], у яких були встановлені 
норми щодо гарантування однакових 
умов і рівного доступу до обслугову-
вання. У результаті проведення Між-
народного року людей з інвалідністю 
(1981 р.) була ухвалена Всесвітня 
програма дій щодо людей з інвалідні-
стю [11]. Головним підсумком Десяти-
ліття людей з інвалідністю, проведе-
ного ООН у 1983–1992 роках, стало 
ухвалення Стандартних правил забез-
печення рівних можливостей для цієї 
категорії осіб [12]. 13 грудня 2006 року 
ГА ООН була прийнята Конвенція про 
права людей з інвалідністю [13], яка є 
правозахисним документом із чіткою 
орієнтацією на соціальний розвиток – 
це водночас договір із прав людини та 
інструмент розвитку. Конвенція набра-
ла чинності 3 травня 2008 року. Серед 
найвизначніших – конференція в мі-
сті Саламанка (Іспанія), в якій взяли 
участь 92 уряди та 25 міжнародних 
організацій (1994 р.). Саламанська де-
кларація [14] містить Заклик до урядів 
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усіх країн затвердити на законодавчо-
му рівні інклюзивну модель освіти та 
приймати до загальноосвітніх шкіл усіх 
дітей, якщо немає виняткових випад-
ків, які унеможливлюють це. Таким чи-
ном, було запропоновано, щоб інклю-
зія стала загальною формою освіти, а 
спецшколи або спецкласи існували для 
виняткових ситуацій. Положення Де-
кларації спонукають уряди до розвит-
ку інклюзивної освіти, а саме: до до-
кладання більших зусиль для розвитку 
дошкільних стратегій та професійної 
освіти, забезпечення організації та ре-
алізації програм підготовки педагогів і 
підвищення їхньої кваліфікації з огляду 
на принципи інклюзивної освіти.

На вимогу дотримання соціальних 
принципів Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії й їх держава-
ми-членами, з іншої сторони, набуває 
особливої актуальності питання щодо 
подальшої імплементації європейських 
практик соціальної інклюзії населення 
на засадах удосконалення інституту со-
ціальної політики України з підвищен-
ням ефективності соціальних програм 
з урахуванням вимог, зазначених у 
Главі 21 «Співробітництво в галузі за-
йнятості, соціальної політики та рівних 
можливостей» [15]. Посилюється важ-
ливість забезпечення соціальних гаран-
тій відповідно до зобов’язань України у 
зв’язку з ратифікацією Конвенції Між-
народної організації праці № 102 про 
мінімальні норми соціального забезпе-
чення та Європейського кодексу соці-
ального забезпечення. Про актуаль-
ність проблематики свідчать активні дії 
органів державної влади у сфері роз-
витку інклюзивної освіти.

До суб’єктів, на яких спрямована 
політика соціальної інклюзії, відносять-
ся: люди з обмеженими можливостями 
здоров’я; діти-сироти та діти, які зали-
шилися без піклування батьків; діти з 
прийомних сімей; обдаровані особисто-
сті; представники етнічних меншин; 
особи, які перебувають у пенітенці-
арних установах; студенти-іноземці; 

трудові мігранти; літні люди. Тобто це 
ті, для кого в процесі їх життєдіяль-
ності необхідно створювати спеціальні 
умови і застосовувати адаптивні тех-
нології освіти і соціалізації. Забезпе-
чення соціальної інклюзії є процесом, 
спрямованим на задоволення найріз-
номанітніших потреб дітей, молоді та 
дорослих різних вікових груп, включа-
ючи пенсіонерів, шляхом розширення 
їх участі в навчанні, соціальної або 
культурної діяльності, інших сферах 
життя суспільства.

Попри це, конституційно-правове 
забезпечення інклюзії в соціальній сфе-
рі в Україні залишається фрагментар-
ним та суперечливим. Переважною мі-
рою акценти в державній інклюзивній 
політиці зміщено в бік освітньої сфе-
ри, що, безумовно, звужує коло осіб, 
які потребують особливих підходів та 
мають особливі потреби. Це потреби, 
які пов’язані як із постійними, так і 
з тимчасовими причинами, і зумовле-
ні особливостями фізичного та (або) 
психічного стану людини, соціально-е-
кономічними, духовно-культурними, 
релігійними, етнонаціональними, ет-
нолінгвістичними та іншими фактора-
ми. Іншими словами, інклюзія означає 
прагнення до подолання нерівності, на-
буття свободи та нової якості життя.

Можна констатувати, що сьогод-
ні в Україні є лише окремі розрізнені 
фрагменти соціальної інклюзії (освіт-
ні організації, реабілітаційні центри, 
центри соціального захисту та соці-
ального обслуговування, медичні ор-
ганізації, підприємства та організації, 
громадські організації). Як правило, 
вони мають свої різні (локальні) цілі, 
відсутня єдина методична і правова 
база. Утім, сьогодні в Україні існу-
ють проблеми системного характеру, 
що зумовлені відсутністю цілісно-
го контексту інклюзивної політики в 
соціальній сфері. Це виражається у 
відсутності: комплексного міжвідомчо-
го підходу в довгостроковій політиці; 
розуміння і підтримки в суспільстві 
інтересів, пов’язаних із просуванням 
соціальної інклюзії, насамперед на 
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локально-регіональному рівні. Це пе-
редбачає формування та реалізацію як 
загальнодержавних, так і регіональ-
них концепцій та програм інклюзивної 
політики в соціальній сфері, а також 
здійснення ефективної соціальної ро-
боти в територіальних громадах. Такі 
моделі інклюзивної політики передба-
чають як рішення приватних проблем, 
так і в цілому формування нової куль-
тури суспільних відносин – інклюзив-
ної культури суспільства. 

Так, функціонально-телеологічною 
домінантою формування та реалізації 
регіональних та муніципальних моде-
лей та концепцій інклюзивної політики 
в соціальній сфері є реалізація чітких 
стратегій, що забезпечують комфортні 
умови для навчання і професійної під-
готовки дітей, молоді та дорослих, які 
мають особливі потреби і потребують 
соціокультурної адаптації. Завданнями 
таких моделей та концепцій є: 

1) включення політики соціальної 
інклюзії в довгострокові програми ста-
лого соціально-економічного та куль-
турного розвитку регіонів та територі-
альних громад; 

2) узгодження дій усіх зацікавлених 
інституцій для реалізації комплексного 
міжвідомчого підходу, що забезпечує 
процеси соціальної інклюзії в регіонах 
та територіальних громадах; 

3) забезпечення толерантного став-
лення, громадського розуміння та під-
тримки в просуванні прогресивних 
практик соціальної інклюзії; 

4) забезпечення безбар’єрного сере-
довища в містах, селищах та селах в 
отриманні всіх видів і рівнів послуг: від 
архітектурної, транспортної доступно-
сті до адаптивних освітніх програм та 
інклюзивних технологій; 

5) спеціалізована підготовка, пере-
підготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів педагогічної громади на реаліза-
цію інклюзивних підходів в освіті; 

6) створення інструментів сти-
мулювання виникнення громадських 
формувань, у тому числі молодіжних 
спільнот, орієнтованих на реалізацію 
інклюзивної політики; 

7) реалізація участі людей з інвалід-
ністю до трудового життя тощо.

Слід зазначити, що ефективна ло-
кально-регіональна модель інклюзивної 
політики може бути створена лише за 
наявності базових нормативних право-
вих документів як на рівні законодавчо-
го, так і на рівні підзаконного регулю-
вання, актів місцевого самоврядування, 
методичних матеріалів, програм і про-
ектів у сфері підготовки фахівців у сфе-
рі освіти, сімейного виховання, розвит-
ку інфраструктури, пенітенціарної та 
постпенітенціарної діяльності. Саме не-
розвиненістю нормативно-правової бази 
зумовлена фрагментарність системи 
соціальної інклюзії та високий ступінь 
інерційності розвитку навіть наявних її 
окремих елементів. Для реалізації дано-
го завдання необхідні як розроблення 
і прийняття спеціального закону про 
засади інклюзивної політики, так і си-
стема підзаконних актів, що регламен-
тують процес реалізації національної, 
регіональних і муніципальних програм і 
моделей інклюзивної політики.

Також однією з умов реалізації ре-
гіональної моделі інклюзивної політики 
є підготовка кадрів. На даний момент 
вирішення комплексу проблем у цій 
сфері є найменш забезпеченими як 
організаційно, так і методично. Відпо-
відним питанням досі не приділяється 
належної уваги у процесі підготовки 
фахівців у цій сфері як під час отри-
мання базової освіти, так і в системі 
перепідготовки та підвищення квалі-
фікації. Для вирішення поставленого 
завдання необхідно проведення акреди-
тації чинних програм у сфері інклюзив-
ної освіти з метою поширення зразків 
кращої практики; включення до про-
грам підвищення кваліфікації праців-
ників освітніх організацій методичних 
матеріалів, пов’язаних з інклюзивною 
освітою і соціалізацією осіб, які потре-
бують особливого підходу; проведення 
регулярних циклів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації з подальшою 
атестацією працівників організацій со-
ціального обслуговування, охорони здо-
ров’я, освіти, підприємств і організацій, 
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до функціональних обов’язків яких від-
несено роботу з об’єктами регіональної 
та муніципальної моделей інклюзивної 
політики в соціальній сфері тощо.

Також у житті територіальних гро-
мад можна відзначити суттєве погір-
шення ситуації з працевлаштування 
осіб, звільнених із місць позбавлення 
волі, неуважне, недбале ставлення до 
осіб, які перебувають на обслугову-
ванні в спеціалізованих установах, або 
ставлення, що принижує гідність щодо 
однолітків, які або мають обмежені 
фізичні можливості, або володіють не-
стандартною поведінкою, в тому числі 
щодо обдарованих і талановитих ді-
тей (вундеркіндів), що характерно для 
освітніх установ практично всіх рівнів.

Тому з огляду на те, що формуван-
ня відносин інклюзивної культури ви-
магає тривалого часу і системної, по-
слідовної роботи органів і посадових 
осіб публічної влади, насамперед міс-
цевого самоврядування, і високопро-
фесійних фахівців у сфері інклюзивної 
освіти та соціалізації, актуальними за-
лишаються питання квотування робо-
чих місць для людей з інвалідністю на 
підприємствах та організаціях, залу-
чення осіб з обмеженими можливос-
тями здоров’я до діяльності громад-
ських приймалень тощо.

Також в аспекті формування ефек-
тивної інклюзивної політики підвище-
ний інтерес представляють питання 
функціонування пенітенціарних уста-
нов (в’язниці, колонії, поселення або 
інші закриті установи, призначені для 
відбування кримінального покарання, 
а також для попереднього ув’язнення 
осіб, підозрюваних у злочині). Безпе-
речно, сьогодні з метою соціалізації в 
життя територіальних громад, адапта-
ції та подальшого працевлаштування 
осіб, звільнених із місць позбавлення 
волі, проводиться певна робота щодо їх 
навчання. Водночас це одна з найбільш 
складних для ресоціалізації категорій 
населення у зв’язку з небажанням ро-
ботодавців укладати з ними трудові 
угоди, з наявністю житлових проблем, 
що, у свою чергу, вимагає формування 

і реалізації сучасних підходів у соціаль-
ній роботі в територіальних громадах.

Нарешті, в територіальних громадах, 
регіонах та суспільстві в цілому важли-
во сформувати культуру ставлення до 
об’єктів локально-регіональної моделі 
інклюзивної політики в соціальній сфе-
рі, в основі якої – бажання допомог-
ти, співпереживання, толерантність. 
Це питання є найбільш принциповим 
як у функціонально-телеологічному та 
гносеологічному аспектах, так і з точки 
зору формування своєрідної аксіосфе-
ри соціальної інклюзії в територіальній 
громаді та суспільстві в цілому. Адже 
свобода, солідарність, рівність, мо-
ральність, альтруїзм, самоорганізація, 
самодисципліна, самовідповідальність, 
відданість справі, субсидіарність є сен-
соутворюючими цінностями демократії, 
прав людини та сучасного конституці-
оналізму.

Ключові слова: соціальна інклю-
зія, інклюзивна політика, рівність, дис-
кримінація, захист прав і свобод люди-
ни і громадянина, права людини.

Розглядається проблематика кон-
ституційно-правового забезпечення 
та реалізації принципу соціальної ін-
клюзії в Україні. У сучасному світі 
соціальна інклюзія розглядається як 
процес залучення в життя соціуму 
тих груп людей, які мають особли-
вості, що перешкоджають адаптації 
та повноцінному функціонуванню. У 
дослідженні розроблені рекомендацій 
щодо вдосконалення механізму здійс-
нення інклюзивної політики в Укра-
їні, правового забезпечення консти-
туційних прав людей з особливими 
потребами, а також щодо вдоскона-
лення конституційного законодав-
ства України.

Рассматривается проблематика 
конституционно-правового обеспе-
чения и реализации принципа соци-
альной инклюзии в Украине. В совре-
менном мире социальная инклюзия 
рассматривается как процесс вов-
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лечения в жизнь социума тех групп 
людей, которые имеют особенно-
сти, препятствующие адаптации 
и полноценному функционированию. 
В исследовании разработаны реко-
мендации по совершенствованию ме-
ханизма осуществления инклюзив-
ной политики в Украине, правового 
обеспечения конституционных прав 
людей с особыми потребностями, а 
также по совершенствованию кон-
ституционного законодательства 
Украины.

The problems of constitutional and 
legal support and implementation of the 
principle of social inclusion in Ukraine 
are considered. In the modern world, 
social inclusion is seen as the process 
of bringing into society the groups of 
people who have features that impede 
adaptation and full functioning. The 
study developed recommendations for 
improving the mechanism of inclusive 
policy implementation in Ukraine, the 
legal provision of constitutional rights 
of people with special needs, and also 
on improving the constitutional legis-
lation of Ukraine. 
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