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Інвалідність розглядається як важлива характеристика стану здоров’я 
населення та окреслює ту межу, за якою травми, хвороби та інші порушення 
здоров’я обертаються стійким зниженням працездатності та звуженням 
«простору» життєдіяльності. Тому нині розширення можливостей до 
працевлаштування інвалідів має розглядатись як активна складова соціального 
захисту. За даними ООН, у світі кожен десятий житель планети має порушення 
фізичного та психічного розвитку, а  ВООЗ нараховує кількість таких людей 
біля 15% населення та наголошує на динаміці їх зростання. У багатьох країнах 
світу створені такі умови, що працюючі інваліди складають близько половини 
осіб від загальної кількості людей з обмеженими можливостями. Так, у США 
працюють 29% громадян, які мають порушення здоров’я, у Великобританії – 
40%, Італії – 55%, Швеції – 60%, Китаї – 80%.  

Зрозуміло, що дана проблема на сучасному етапі соціально-економічного 
розвитку набуває першочергового значення, оскільки інваліди відносяться до 
уразливих груп населення та потребують соціальної захищеності через те, що 
їм важко конкурувати на ринку праці. Відсутність суттєвих конкурентних 
переваг призводить до падіння не тільки їх матеріального добробуту, але і їх 
сімей та соціальної активності, зниження  якості життя і поглиблення бідності, 
відчуження від трудового життя тощо. Тому важливим завданням соціальної 
політики держави має бути залучення якомога більше інвалідів до активного 
життя, у тому числі до сучасних форм зайнятості. 

Враховуючи світовий досвід створення робочих місць для соціально 
незахищених осіб варто акцентувати увагу на такій формі зайнятості, як  робота 
в дистанційному режимі. Про ефективність і вигідність зазначеної форми 
зайнятості свідчить той факт, що в Європі кожна четверта зайнята особа 
працює дистанційно.  

Таким чином, питання працевлаштування осіб з фізичними вадами є 
надзвичайно важливим. Від цього залежить не тільки особистий рівень життя 
окремо взятого інваліда, але і нації в цілому. Від того, як піклується держава 
про таких осіб, можна зробити висновки про ступінь її соціально-економічного 
розвитку. Центральним моментом вирішення проблеми соціального захисту 
інвалідів є забезпечення ефективної та реальної зайнятості. Саме віддалена 
робота, у тому числі в сфері інформаційних технологій мають стати ключовим 
фактором забезпечення зайнятості інвалідів. 


