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Вступ 

Медико-соціальна експертиза (МСЕ) визначає ступінь обмеження 

життєдіяльності та працездатності людини, причину, час настання, групу 

інвалідності, сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики 

інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя. 

Експертиза працездатності є невід'ємною частиною роботи лікаря. Втрата 

працездатності, окрім медичного, має і велике соціально-економічне значення, 

оскільки витрати на оплату тимчасової непрацездатності складають велику 

частку у загальних витратах по державному соціальному страхуванню. При 

експертизі тимчасової непрацездатності повинні враховуватись як соціально-

гігієнічні, так і соціально-економічні аспекти даної проблеми. Експертні заходи 

вимагають знання клінічних дисциплін і нормативних правових актів у сфері 

охорони здоров'я і соціального захисту населення, що регулюють відносини 

між лікарем і пацієнтом, і визначають організаційну роботу медичних 

організацій. 

Загальні поняття про інвалідність та медико-соціальну допомогу 

Поняття інвалідизації та принципи надання медико-соціальної допомоги на 

теперішній час регламентуються законом України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», законом України «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні» та постановою кабінету міністрів України від 3 

грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи», наказом МОЗ 

N 561 від 05.09.2011 «Про затвердження інструкції про встановлення груп 

інвалідності». 

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

визначається, що особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій 

організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до 

обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити 

умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 

соціальний захист (стаття 2). 



Соціальна допомога – це система заходів, спрямованих на повернення особи 

до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і формування в 

особи якостей, установок щодо пристосування до умов нормальної 

життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування, 

підготовки до самообслуговування з формуванням здатності до пересування і 

спілкування, повсякденних життєвих потреб тощо. 

Особа з інвалідністю - повнолітня особа зі стійким обмеженням 

життєдіяльності, якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено 

інвалідність; дитина з інвалідністю - особа до досягнення нею повноліття 

(віком до 18 років) зі стійким обмеженням життєдіяльності, якій у порядку, 

визначеному законодавством, встановлено інвалідність. 

Особа з обмеженнями повсякденного функціонування - особа, яка внаслідок 

стану здоров’я або старіння втратила або може втратити здатність до участі у 

заняттєвій активності у спосіб і межах, звичайних для неї. 

Взагалі інвалідність є мірою втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, 

травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім 

середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи, внаслідок 

чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з 

іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. 

Інвалідність, як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного 

обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я (стаття 3). Втрата здоров'я визначає наявність хвороб і 

фізичних дефектів, які призводять до фізичного, душевного і соціального 

неблагополуччя. 

В поняття «експертиза непрацездатності» входить встановлення правильного 

діагнозу, визначення функціонального стану організму, степені втрати 

працездатності, своєчасне призначення правильного лікування, контроль за 

його ефективністю, а також з’ясування причин, які обумовлюють дане 

захворювання. Якщо дані причини залежать від умов праці на виробництві, 



задача експертизи-сприяти їх покращанню і усуненню факторів, які викликають 

захворювання. Для вірного вирішення цих питань необхідне всебічне 

дослідження здоров’я людини з урахуванням анатомо-фізіологічних і 

функціональних змін в організмі, перебігу захворювання, умов праці і побуту. 

Експертною основою для встановлення непрацездатності є поєднання 

медичних і соціальних показників. 

Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю 

встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з 

врахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності особи з 

інвалідністю. Види і обсяги необхідного соціального захисту особи з 

інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, 

соціально-трудової реабілітації і адаптації. 

Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання 

державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і 

організаціями (стаття 5). 

Таким чином, медико-соціальна експертиза – це встановлення ступеня 

стійкого обмеження життєдіяльності, групи інвалідності, причини і часу їх 

настання, а також доопрацювання та затвердження індивідуальної програми 

реабілітації особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю) в рамках стратегії 

компенсації на основі індивідуального реабілітаційного плану та комплексного 

реабілітаційного обстеження особи з обмеженням життєдіяльності. 

Предмет та задачі медико-соціальної експертизи 

Медико-соціальна експертиза - область медичних і наукових знань, що 

вивчає працездатність людини при наявності захворювання, травми, каліцтва, 

анатомічного дефекту, вагітності, а також деяких інших причин, 

регламентованих законодавством по державному соціальному страхуванню та 

при наявності соціальних випадків (догляд за хворим членом родини, 

санаторно-курортне лікування, стаціонарне протезування та інше). 

Основні задачі медико-соціальної експертизи: 



• науково обґрунтована оцінка працездатності при різних захворюваннях, 

травмах, каліцтвах, анатомічних дефектах; 

• установлення факту тимчасової непрацездатності і звільнення від роботи в 

зв'язку з наявністю соціальних і медичних показів, передбачених 

законодавством; 

• визначення характеру непрацездатності (тимчасова, стійка, повна чи 

часткова); 

• установлення причини тимчасової чи стійкої непрацездатності для 

визначення розмірів виплат, пенсій і інших видів соціального забезпечення; 

• раціональне працевлаштування працюючих, що не мають ознак 

інвалідності, але потребують за станом здоров'я полегшених умов праці; 

• визначення трудових рекомендацій особам з інвалідністю, що дозволяють 

використовувати їхню залишкову працездатність; 

• вивчення причин захворюваності та інвалідності для розробки медичних, 

соціальних і профілактичних заходів; 

• визначення різних видів соціальної допомоги працюючим при тимчасовій 

непрацездатності та особам з інвалідністю; 

• проведення соціально-трудової реабілітації. 

Важливого значення набуває реабілітація, як комплекс заходів, яких 

потребує особа, яка зазнає або може зазнати обмеження повсякденного 

функціонування внаслідок стану здоров’я або старіння у взаємодії з її 

середовищем. 

Основні терміни та положення медико-соціальної допомоги 

Правильне розуміння висвітлених задач вимагає визначення основних 

термінів та положень реабілітації. Відповідно до закону України «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» здоров'я людини визначається як 

стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороби і фізичних вад. 

Відповідно до закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» 

реабілітація – це комплекс заходів, що допомагають особі з вродженими та/або 



такими, що виникли у ранньому віці, обмеженнями повсякденного 

функціонування, досягти оптимального рівня функціонування у її середовищі. 

Стан здоров’я - загальний показник для хвороби (гострої і хронічної), 

розладів, пошкоджень або травм. Стан здоров’я також може охоплювати інші 

обставини, у тому числі вагітність, старіння, стрес, вроджена аномалія або 

генетична схильність. Стани здоров’я кодуються згідно з Міжнародною 

статистичною класифікацією хвороб (МКХ) та споріднених проблем охорони 

здоров’я. 

Життєдіяльність - здатність організму особи до участі у 

життєдіяльності/заняттєвої участі у спосіб і в межах, звичайних для людини. 

Обмеження життєдіяльності - втрата особою внаслідок хвороби, травми (її 

наслідків), вроджених порушень або інших станів здоров’я здатності до участі у 

життєдіяльності/заняттєвої участі у спосіб і в межах, звичайних для людини. 

Реабілітація осіб з інвалідністю - система медичних, психологічних, 

педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, 

соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у 

відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для 

досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, трудової 

адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними та іншими засобами реабілітації і виробами медичного 

призначення. 

Реабілітаційний заклад - установа, підприємство, заклад, у тому числі їх 

відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що здійснює 

реабілітацію осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю відповідно до державних 

соціальних нормативів у сфері реабілітації. 

Реабілітаційні заходи - комплекс заходів, якими здійснюється реабілітація 

осіб з інвалідністю. Телереабілітація - здійснення реабілітаційних заходів із 

використанням засобів дистанційного зв’язку. 

Індивідуальна програма реабілітації - комплекс оптимальних видів, форм, 

обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх 



проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або 

втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів 

діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії 

(МСЕК). 

Реабілітаційна допомога у сфері охорони здоров’я (реабілітаційна допомога) 

- діяльність фахівців з реабілітації у сфері охорони здоров’я, що передбачає 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію функціонування 

осіб, які зазнають або можуть зазнати обмеження повсякденного 

функціонування у їхньому середовищі. 

Реабілітаційне обстеження - визначення ризику виникнення, наявності та 

ступеню порушень функцій та структур організму, обмежень активності та 

обмежень можливості участі особи, а також впливу факторів середовища та 

особистих факторів відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я. 

Реабілітаційний прогноз - визначення перспектив змін функціонування особи 

за результатами реабілітаційного обстеження. 

Психолого-педагогічна реабілітація - система психологічних та педагогічних 

заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками, надання психологічної допомоги, зокрема щодо формування 

самоутвердження і належної самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння 

правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної 

роботи. 

Професійна реабілітація - система заходів, спрямованих на підготовку особи 

до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності 

шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з 

можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним 

супроводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи. 

Трудова реабілітація - система заходів, розроблених з урахуванням 

схильностей, фізичних, розумових і психічних можливостей особи і 

спрямованих на оволодіння трудовими навичками забезпечення трудової 



діяльності та адаптацію у виробничих умовах, у тому числі шляхом створення 

спеціальних чи спеціально пристосованих робочих місць. 

Фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів, розроблених із 

застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я особи та спрямованих 

на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і 

спортом функціональних можливостей її організму для покращення фізичного і 

психологічного стану. 

Соціальна реабілітація - система заходів, спрямованих на створення і 

забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, 

відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і 

родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та 

соціально-побутової адаптації, задоволення потреби у забезпеченні технічними 

та іншими засобами реабілітації. 

Професійна орієнтація - науково обґрунтована система форм, методів, 

засобів впливу на особу для сприяння її професійному самовизначенню на 

основі врахування стану здоров'я, освітнього і професійно-кваліфікаційного 

рівнів, інтересів, здібностей, індивідуальних, психофізіологічних особливостей 

та потреб галузей економіки. 

Професійна адаптація - система заходів, спрямованих на забезпечення 

успішного професійного становлення працюючої особи, формування в неї 

професійних якостей, установок, потреби активно і творчо працювати. 

Психологічна реабілітація - система заходів, спрямованих на відновлення, 

корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи, створення 

сприятливих умов для розвитку та утвердження особистості. 

Психологічна допомога в реабілітації - діяльність, спрямована на 

відновлення та підтримку функціонування особи у фізичній, емоційній, 

інтелектуальній, соціальній та духовній сферах із застосуванням методів 

психологічної та психотерапевтичної допомоги у формах психотерапії, 

психологічного консультування або першої психологічної допомоги. 



Психологічну допомогу в реабілітації здійснює клінічний психолог (психолог, 

психотерапевт) у складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди; 

Психолого-педагогічний супровід - системна діяльність практичного 

психолога та корекційного педагога, спрямована на створення комплексної 

системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних 

умов, що сприяють засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній адаптації, 

реабілітації, особистісному становленню особи, нормалізації сімейних 

стосунків, її інтеграції в соціум. 

Психологічна адаптація - система заходів, спрямованих на формування в 

особи здатності пристосовуватися до існуючих у суспільстві вимог та критеріїв 

за рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства. 

Робоче місце особи з інвалідністю - місце або виробнича ділянка постійного 

або тимчасового знаходження особи у процесі трудової діяльності на 

підприємствах, в установах і організаціях. 

Спеціальне робоче місце особи з інвалідністю - окреме робоче місце або 

ділянка виробничої площі, яка потребує додаткових заходів з організації праці 

особи з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, 

обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного і додаткового 

устаткування, технічного обладнання тощо. 

Догляд за особою з інвалідністю (дитиною з інвалідністю) - сукупність 

соціальних послуг, спрямованих на соціально-побутову допомогу та підтримку, 

захист і забезпечення життєдіяльності особи з інвалідністю (дитини з 

інвалідністю). 

Медична субсидія - безготівкова допомога, яка надається за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів для оплати необхідних пацієнту медичних 

послуг та лікарських засобів. 

Встановлення завдань реабілітації потребує визначення конкретних, 

вимірюваних, досяжних, відповідних та визначених у часі показників 

функціонування особи, які вона повинна досягти внаслідок отримання 



реабілітаційної допомоги, які визначаються фахівцем з реабілітації спільно з 

особою при складенні програми терапії. 

Певного значення за цих умов набуває ерготерапія. Ерготерапія – це процес 

відновлення, розвитку та/або підтримки навичок, необхідних для залучення 

особи з обмеженнями повсякденного функціонування до активного 

повсякденного життя та занять, які вона бажає, потребує або планує 

виконувати, а також модифікація заняттєвої активності особи та/або адаптації її 

середовища. Ерготерапія призначається, планується та здійснюється 

ерготерапевтом або під його контролем; 

Заняттєва активність - цілеспрямована, тривала, регулярна, 

багатокомпонентна діяльність, виконання якої людина потребує, бажає або 

очікує. 

Заняттєва участь - виконання заняттєвої активності, що здійснюється за 

результатами безпосереднього особистісного вибору особою на основі 

мотивації та значущості активності для особи у сприятливому (безбар’єрному) 

середовищі. 

Терапія мови і мовлення - процес відновлення та/або підтримки максимально 

можливого рівня усіх аспектів комунікації та/або ковтання в осіб з 

обмеженнями повсякденного функціонування або ризиком їх виникнення для 

забезпечення оптимального рівня комунікативної взаємодії з навколишнім 

середовищем та/або безпечного процесу споживання їжі. Терапія мови і 

мовлення призначається, планується та здійснюється терапевтом мови та 

мовлення або під його контролем. 

Фізична та реабілітаційна медицина - процес застосування комплексу 

реабілітаційних заходів, що передбачає профілактику, медичну діагностику, 

лікування та управління реабілітацією осіб усіх вікових груп зі станами 

здоров’я, що призводять до обмежень повсякденного функціонування, 

обмежень життєдіяльності та їх коморбідних станів, та приділяє особливу увагу 

порушенням і обмеженням активності особи з метою сприяння її фізичному і 

когнітивному функціонуванню (включаючи поведінку), участі (включаючи 



якість життя) і модифікації особистих факторів та факторів середовища із 

застосуванням мультидисциплінарного підходу. Професіоналами з фізичної та 

реабілітаційної медицини є лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. 

Фізична терапія - процес забезпечення розвитку, максимального відновлення 

та підтримання рухової і функціональної спроможності осіб з обмеженнями 

повсякденного функціонування або таких дій, у яких можуть виникнути такі 

обмеження. Фізична терапія призначається, планується та здійснюється 

фізичним терапевтом або під його контролем. 

Принципи надання медико-соціальної допомоги 

Під працездатністю прийнято розуміти такий стан організму, при якому 

сукупність фізичних і духовних можливостей дозволяє виконувати роботу 

визначеного обсягу і якості. 

Під непрацездатністю варто розуміти стан, обумовлений хворобою, травмою, 

чи її наслідками та іншими причинами, коли виконання професійних обов’язків 

неможливо частково протягом обмеженого часу чи постійно. Непрацездатність 

може бути тимчасовий і стійкою. 

Тимчасова непрацездатність - стан організму людини, обумовлений 

захворюванням, травмою та іншими причинами, при яких порушення функцій 

супроводжуються неможливістю виконання професійної роботи в звичайних 

виробничих умовах протягом визначеного проміжку часу, тобто зміни мають 

зворотний характер. 

Розрізняють повну і часткову тимчасову непрацездатність. 

Повна непрацездатність - повна неможливість виконання будь-якої праці за 

певний термін, що супроводжується необхідністю створення спеціального 

режиму і проведення лікування. 

Часткова непрацездатність - тимчасова непрацездатність у відношенні своєї 

звичайної професійної роботи при збереженні здатності виконувати іншу 

роботу з іншим полегшеним чи зменшеним режимним обсягом. 

Експертиза тимчасової непрацездатності проводиться в лікувальних закладах 

державної, муніципальної і приватної систем охорони здоров'я. 



Стійким порушенням працездатності (інвалідністю) називається такий стан, 

при якому функціональні й органічні порушення, обумовлені захворюванням, 

чи каліцтвом, анатомічним дефектом, носять стійкий чи постійний характер і 

перешкоджають продовженню роботи з основної професії (цілком або 

частково) на тривалий термін або постійно. 

У встановленні факту стійкої непрацездатності беруть участь лікарі 

лікувально-профілактичних установ (виявляють ознаки інвалідності) і лікарі-

експерти медико-соціальних комісій (МСЕК) (встановлюють факт стійкого 

порушення працездатності). 

Взагалі хвороба і непрацездатність не є поняттями ідентичними. При 

наявності хвороби людина може бути працездатною, якщо захворювання не 

перешкоджає виконанню професійної діяльності, і непрацездатною - якщо 

виконання роботи утруднене чи неможливе. При визначенні працездатності 

необхідно враховувати як медичні, так і соціальні критерії. 

Медичні критерії включають вчасно встановлений повний клінічний діагноз 

з урахуванням виразності морфологічних змін, ваги і характеру захворювання, 

наявності декомпенсації і її стадії, ускладнень, визначення клінічного 

найближчого і віддаленого прогнозу. 

Соціальні критерії відбивають усе, що зв'язано з професійною діяльністю 

хворого: характеристику переважного навантаження (фізичного чи нервово-

психічного), організацію, періодичність і ритм роботи, навантаження на окремі 

органи і системи, наявність несприятливих умов праці і професійних 

негативних факторів виробництва. 

Встановлення факту непрацездатності має важливе юридичне значення, тому 

що це гарантує громадянину відповідні права: при тимчасовій втраті 

працездатності - на звільнення від роботи та одержання коштів за рахунок 

засобів обов'язкового державного соціального страхування, а при інвалідності - 

на пенсію за рахунок засобів пенсійного фонду. 

Не мають права на видачу документів, що засвідчують тимчасову 

непрацездатність медичні працівники: 



•станцій (відділень) швидкої медичної допомоги; 

• станцій переливання крові; 

• установ судово-медичної експертизи; 

• бальнео- та грязелікарень і міських курортних водо- грязелікарень; 

• будинків відпочинку і туристичних баз; 

• установ санепіднагляду. 

Контроль за дотриманням інструкції про експертизу тимчасової 

непрацездатності в державних, муніципальних і приватних лікувально-

профілактичних установах здійснюється органом керування охорони здоров'я 

відповідного рівня, професійною медичною асоціацією, виконавчим органом 

Фонду соціального страхування України. У здійсненні контролю можуть брати 

участь комісії з акредитації і ліцензування медичної і фармацевтичної 

діяльності і підрозділи територіальних фондів обов'язкового медичного 

страхування. 

Рівні проведення експертизи тимчасової непрацездатності: 

перший - лікуючий лікар; 

другий - лікарсько-консультативна комісія 

третій - заступник керівника установи по експертній роботі. 

Організація і порядок проведення експертизи тимчасової непрацездатності 

будуються виходячи з функцій кожного з перерахованих рівнів. 

Деякі критерії встановлення груп інвалідності 

Згідно «Інструкції про встановлення груп інвалідності» група інвалідності IА 

встановлюється при таких захворюваннях: 

 Кукси обох верхніх кінцівок - на  рівні плеча; кукси двох нижніх 

кінцівок - на рівні стегна у поєднанні з куксою однієї верхньої кінцівки. 

 Злоякісні новоутворення, у тому числі лімфоїдної, кровотворної і 

споріднених з ними тканин (з метастазами і рецидивами; тяжкий загальний стан 

з вираженими проявами інтоксикації, кахексії і розпадом пухлини). 



 Психічні розлади зі стійкими, значно вираженими психопатологічними 

синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; слабоумство 

внаслідок шизофренії та епілепсії). 

 Різко виражена контрактура або анкілоз крупних суглобів верхніх і 

нижніх кінцівок у функціонально невигідному положенні (при неможливості 

ендопротезування). 

 Поєднання сліпоти на обидва ока (коригована гострота зору нижче 0,05 

або концентричне звуження полів зору до 10 град. від точки фіксації): із 

загальною соматичною патологією, що призводить до високого ступеня втрати 

здоров'я та повної залежності від інших осіб; або з ампутаціями нижніх 

кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки; або з повною глухотою. 

Група інвалідності IБ встановлюється при таких захворюваннях: 

 Двобічний анофтальм (відсутність очей,  вроджені рудиментарні очні 

яблука). 

 Сліпота (гострота зору з переносною корекцією менше 0,05 або 

концентричне звуження поля зору до 10 град. від точки фіксації) на обидва ока 

в результаті стійких незворотних змін. 

 Кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегон і вище. 

 Хвороби центральної та периферичної нервової системи з 

прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з 

незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових 

функцій (верхня або нижня параплегія, геміплегія, тотальна афазія, повна 

сліпота тощо). 

 Захворювання нирок (хронічна ниркова недостатність IV ступеня за 

класифікацією МОЗ), які лікуються програмним гемодіалізом. 

 Захворювання серцево-судинної системи, які призвели до недостатності 

кровообігу IIБ-III ступенів при неефективності реабілітаційних заходів, 

протягом трьох років. 



 Хвороби органів дихання з прогредієнтним перебігом, що 

супроводжуються стійкою легеневою недостатністю III ступеня, в поєднанні з 

недостатністю кровообігу IIБ-III ступенів. 

 Психічні захворювання: люцидна кататонія, яка триває більше ніж один 

рік, слабоумство внаслідок епілепсії з частими (15 і більше разів на місяць) 

епілептичними нападами. 

 Двобічна відсутність чотирьох, трьох пальців кистей, включаючи 

перший; кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя у різних поєднаннях. Різко 

виражена контрактура або анкілоз суглобів китиць у функціонально 

невигідному положенні. 

Група інвалідності II встановлюється при таких захворюваннях: 

 Цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III 

ступеня при неефективності реабілітаційних заходів. 

 Відсутність однієї легені і хронічна легенева недостатність II ступеня 

внаслідок патологічних змін другої легені. 

 Параліч нижньої кінцівки, виражений верхній або нижній парапарез, 

виражений геміпарез. 

 Виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез. 

 Значні дефекти черепа (60 см2 і більше), які не заміщені аутокісткою. 

 Екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція 

стегна. 

 Коротка кукса стегна при неможливості протезування. 

 Кукса обох гомілок. 

 Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара 

при відсутності можливості реабілітації і протезування. 

 Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба з 

помірним порушенням функції другого кульшового суглоба. 

 Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід при неефективності 

або наявності протипоказань до оперативного втручання. 



 Після трансплантації внутрішніх органів при сприятливому перебігу 

після 5 років спостереження. 

 Стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у 

різних поєднаннях. 

 Інвалідність внаслідок психічного захворювання, яка триває більше 

десяти років. 

Група інвалідності III встановлюється при таких захворюваннях: 

 Відсутність одного ока. 

 Стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів 

відновного лікування. 

 Сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і 

нижче або концентричне звуження поля зору до 10 град. від точки фіксації). 

 Двобічна глухота. 

 Стійка трахеостома. 

 Стеноз гортані II-III ступенів внаслідок травматичного або інфекційного 

ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і 

стійкою дисфонією. 

 Стійка афонія органічного генезу. 

 Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не 

забезпечує жування. 

 Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-

косметологічній корекції. 

 Гіпофізарний нанізм. Остеохондропатія, остеохондродистрофія при 

зрості менше 150 см. 

 Помірна сенсорна афазія. 

 Параліч китиці. 

 Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо 

травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом. 

 Відсутність китиці і вищий рівень ампутації верхньої кінцівки. 



 Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя. 

 Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців китиці, за винятком першого. 

 Відсутність трьох пальців китиці, включаючи перший; анкілоз чи 

виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному 

положенні. 

 Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими 

кістками. 

 Відсутність перших пальців обох китиць. 

 Кукса стегна чи гомілки. 

 Кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні. 

 Двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом. 

 Відсутність однієї нирки. 

 Відсутність однієї легені. 

 Однобічна мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення. 

Порядок напрямку громадян на медико-соціальну експертизу 

На медико-соціальну експертизу направляються громадяни, що мають ознаки 

стійкого обмеження життєдіяльності і працездатності і потребують соціального 

захисту: 

• при очевидному несприятливому клінічному і трудовому прогнозі 

незалежно від термінів тимчасової непрацездатності, але не більш 4 місяців; 

• при сприятливому трудовому прогнозі у випадку тривалої непрацездатності 

до 10 місяців (в окремих випадках: травми, стан після реконструктивних 

операцій, туберкульоз - до 12 місяців) для вирішення питання про продовження 

лікування чи встановлення групи інвалідності; 

• працюючі особи з інвалідністю для зміни трудової рекомендації у випадку 

погіршення клінічного чи трудового прогнозу. 

Право направляти громадян на МСЕ мають лікуючі лікарі амбулаторно-

поліклінічних і лікарняних установ різних рівнів і форм власності. У 

відповідній графі листка непрацездатності вказується дата напрямку на МСЕК. 

Листок непрацездатності підписується лікуючим лікарем і членами МСЕК. У 



випадку визнання МСЕК пацієнта працездатним, зараховуються всі дні до 

огляду МСЕК і з наступного дня пацієнт виписується на роботу. 

Особам не визнаним інвалідами, при необхідності доліковування, листок 

непрацездатності продовжується лікувально-профілактичною установою до 

відновлення працездатності чи повторного напрямку на МСЕК. 

У випадку визнання хворого інвалідом, незалежно від групи інвалідності, 

термін тимчасової непрацездатності завершується, і лікувальна установа 

закриває листок непрацездатності датою реєстрації посильного листка (ф. 88) 

МСЕК. Ця дата вказується й у графі «приступити до роботи». 

При відмові хворого від направлення на МСЕК чи несвоєчасній явці його на 

експертизу з неповажної причини, листок непрацездатності не продовжується з 

дня відмови чи дня реєстрації документів МСЕК. Відмова чи неявка фіксуються 

в листку непрацездатності. 
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Тестові запитання по темі 

(вірна відповідь А) 

1. Хворий 37-ми років, який внаслідок загострення хронічного 

обструктивного бронхіту впродовж останніх 12 місяців був тимчасово 

непрацездатним 120 днів, в черговий раз звернувся до сімейного лікаря для 

продовження амбулаторного лікування. Визначте юридично вірну тактику 

сімейного лікаря у випадку продовження тимчасової непрацездатності у даному 

випадку  

A. Хворий підлягає направленню на МСЕК. 

B. Направлення на ЛКК для продовження листка непрацездатності. 

C. Видача трудового (доплатного) листка непрацездатності. 

D. Направлення хворого на санаторно-курортне  лікування. 

E. Продовження листка непрацездатності терапевтом. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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2. Сімейному лікарю рекомендовано керівництвом поліклініки провести 

аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захворюваності 

визначає групу тривало та часто хворіючих? 

A. З тимчасовою втратою працездатності. 

B. Загальна захворюваність. 

C. Гостра інфекційна захворюваність. 

D. На найважливіші неепідемічні хвороби. 

E. Госпіталізована захворюваність. 

3. Працівник приватної фірми захворів на гостру респіраторно-вірусну 

інфекцію. Звернувся до сімейного лікаря комунальної поліклініки №3, і той 

констатував факт тимчасової втрати працездатності, однак відмовився видавати 

листок непрацездатності, мотивуючи своє рішення тим, що пацієнт працює в 

приватній, а не в державній установі. Чи видається листок непрацездатності 

працівникам приватних установ? 

A. Видається незалежно від форми власності підприємства.  

B. Видається Довідка встановленої форми. 

C. Видається тільки працівникам державних установ. 

D. Видається Довідка довільної форми. 

E. Видається за умови гарантії оплати його власником фірми. 

4. У працюючої жінки захворіла дитина віком 5 років. Лікарем-педіатром 

дитячої поліклініки діагностовано у дитини пневмонія і призначено лікування в 

амбулаторних умовах. На який максимальний термін лікар-педіатр дитячої 

поліклініки має право видати листок непрацездатності по догляду за хворою 

дитиною віком до 5 років працюючій жінці? 

A. До 14 календарних днів. 

B. До 20 календарних днів. 

C. До 25 календарних днів. 

D. До 30 календарних днів. 

E. На 35 календарних днів і більше. 



5. На підприємстві зі шкідливими умовами праці проводиться комплекс 

заходів з метою зниження рівня захворюваності, для досягнення більш 

високого ефекту лікар виділяє групу тривало й часто хворіючих. При якому 

виді захворювань визначається група тривало і часто хворіючих?  

A. Захворюваність найважливішими неепідемічними захворюваннями.  

B. Загальна захворюваність.  

C. Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності.  

D. Гостра інфекційна захворюваність. 

E. Госпіталізована захворюваність. 

6. Службовець К. знаходилась у профспілковій відпустці з 01.08 по 25.08. У 

період з 3.08 по 22.08 здійснювала догляд за матір’ю, інвалідом І групи. Який 

обліково-статистичний документ потрібно оформити службовцю К.? 

A. Нічого не оформляти. 

B. Спеціальна форма на даний випадок.  

C. Листок непрацездатності по догляду.  

D. Довідка по догляду.  

E. Оформити відпустку за свій рахунок. 

7. Обласною МСЕК загального профілю за місяць оглянуто 186 чоловік: 

інвалідами вперше визнано 57 чоловік, повторно оглянутих - 99 чоловік, 22 

чоловіки - інваліди II групи, з них 17 - з правом роботи. Інваліди яких груп 

обов'язково підлягають професійній реабілітації, у відповідності до 

індивідуальних оздоровчих програм?  

A. Інваліди, котрі є перспективні в плані відновлення працездатності.  

B. Всі освідченні первинно та повторно III групи і II групи з правом роботи.  

C. Тільки інваліди III групи первинно та повторно освідченні. 

D. Тільки первинно визнані інваліди.  

E. Усі без винятку визнані інвалідами. 

8. Який порядок видачі листка непрацездатності, згідно з чинним 

законодавством, з приводу побутової травми, отриманої при гасінні пожежі? 



A. Листок непрацездатності видається з першого дня втрати працездатності 

при зверненні за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад.  

B. Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 6-го дня втрати 

працездатності.  

C. Листок непрацездатності не видається. 

D. Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 5-го дня втрати 

працездатності.  

E. Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 3-го дня втрати 

працездатності. 

9. На медико-соціальну експертну комісію сімейним лікарем скерований 

хворий із наступним станом здоров'я: виражені органічні порушення функції 

організму, хворий не може себе обслуговувати, потребує постійної допомоги й 

догляду. Критеріям якої групи інвалідності відповідають вище перераховані 

показники здоров'я даного хворого?  

A. І групи. 

B. II групи. 

C. III групи. 

D. II А  групи. 

E. II Б  групи. 

10. Сімейним лікарем після тривалого диспансерного спостереження 

пацієнта прийнято рішення щодо переведення його на інвалідність. Хто 

повинен скерувати хворого до МСЕК?  

A. Лікарсько-консультативна комісія.  

B. Завідувач відділення сімейної медицини поліклініки. 

C. Лікар-спеціаліст.  

D. Сімейний лікар.  

E. Завідувач стаціонарного відділення. 

11. Право на отримання листка непрацездатності, у разі захворювання, 

мають:  

A. Працююче населення.  



B. Учні. 

C. Звільнені  з роботи. 

D. Пенсіонери.  

E. Зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні. 

12. Провідним критерієм відмінності тимчасової непрацездатності від стійкої 

є:  

A. Ступінь функціональних порушень організму.  

B. Тривалість перебування на листку непрацездатності.  

C. Часте перебування на листку непрацездатності.  

D. Сприятливий прогноз для праці.  

E. Сприятливий клінічний прогноз. 

13. Яке основне завдання МСЕК з експертизи втрати працездатності?  

A. Виявлення та встановлення групи інвалідності.  

B. Санкціонування продовження листка непрацездатності. 

C. Трудові рекомендації. Працевлаштування.  

D. Встановлення права на отримання соціальної допомоги.  

E. Видача листка непрацездатності. 

14. Громадянин С. вдома, перед вечірньою робочою зміною, відчув сильний 

біль голови, нудоту. Дружина викликала швидку медичну допомогу, де лікар 

після огляду пацієнта констатував підвищення артеріального тиску, надав 

невідкладну медичну допомогу і рекомендував не виходити на роботу та 

звернутися з ранку до сімейного лікаря. Чи має право лікар станції (відділення) 

швидкої медичної допомоги видати цьому пацієнтові листок непрацездатності?  

А. Ні, не має права.  

В. Так, на 1 день.  

С. Так, на 3 дні.  

D. Так, на 5 днів. 

E. Так, на 6 днів. 



15. Одним з основних показників, що характеризують стан інвалідності серед 

населення є рівень первинної інвалідності. Чим зумовлений стан первинної 

інвалідності в Україні?  

A. Загальними захворюваннями.  

B. Інвалідністю з дитинства.  

C. Інвалідністю від трудового каліцтва та професійними захворюваннями.  

D. Інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС.  

E. Інвалідністю військовослужбовців. 

16. Службовець К. був непрацездатним протягом 6 місяців з причини 

відкритого перелому правої стегнової кістки. Хто має право дати дозвіл на 

продовження видачі ЛН за останні 2 місяці?  

A. Медико-соціальна експертна комісія.  

B. Головний лікар поліклініки.  

C. Лікарсько-консультативна комісія.  

D. Лікарсько-консультативна комісія разом з головним лікарем поліклініки.  

E. Заступник головного лікаря з експертизи працездатності. 

17. Хворий 37-ми років, який внаслідок загострення хронічного 

обструктивного бронхіту впродовж останніх 12 місяців був тимчасово 

непрацездатним 120 днів, в черговий раз звернувся до сімейного лікаря для 

продовження амбулаторного лікування. Визначте юридично вірну тактику 

сімейного лікаря у випадку продовження тимчасової непрацездатності у даному 

випадку:  

A. Хворий підлягає направленню на МСЕК. 

B. Направлення на ЛКК для продовження листка непрацездатності.  

C. Видача трудового (доплатного) листка непрацездатності.  

D. Направлення хворого на санаторно-курортне лікування.  

E. Продовження листка непрацездатності терапевтом. 

18. На який максимальний термін (в місяцях) може бути видано ЛН при 

безперервному захворюванні:  

A. 4 



B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. 5 

19. Основна функція МСЕК з експертизи тимчасової непрацездатності: 

A. Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення 

лікування. 

B. Трудові рекомендації.  

C. Встановлення права на отримання соціальної допомоги.  

D. Продовження листка непрацездатності.  

E. Виявлення та встановлення групи інвалідності. 

20. Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 

тижні вагітності. На який максимальний термін жінці буде видано ЛН в зв’язку 

з вагітністю та пологами?  

A. На 140 днів. 

B. На 56 днів. 

C. На 70 днів. 

D. На 126 днів. 

E. ЛН не видається. 


