
АНОТАЦІЯ 

 

Гордієнко Є. П. Механізми реалізації державної політики соціального 

захисту учасників бойових дій в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 

публічного управління та адміністрування за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». – Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, Харків, 2021.  

Зміст анотації 

У дисертації розроблено нові наукові положення, які в сукупності 

дають змогу розв’язати актуальне наукове завдання в галузі науки 281 – 

публічне управління та адміністрування щодо теоретичного та практичного 

обґрунтування напрямів удосконалення механізмів реалізації державної 

політики соціального захисту УБД в Україні. 

Обґрунтовано модель активної політики соціального захисту УБД та 

визначено її складові (мета, суб’єкти регулювання, ресурси, напрями 

основних змін, принципи, механізми, інструменти та форми реалізації, 

інновації та нововведення в системі соціального захисту), що забезпечують 

перехід від патерналістського характеру до створення умов для реадаптації та 

використання потенціалу соціального самозахисту особи з метою 

підвищення ефективності такої політики. 

В роботі удосконалено систему принципів, на яких має ґрунтуватися 

політика соціального захисту УБД (гласності, рівності, комплексності, 

доступності, адресності, законодавчого визначення умов та порядку 

здійснення соціального захисту, ефективності), які запропоновано доповнити 

специфічними принципами, враховуючи особливості досліджуваної сфери 

(збалансованості повноважень і соціальної відповідальності, публічності та 

відкритості, забезпечення наступності зобов’язань влади у випадку зміни 

персоналій, стандартизації та уніфікації управлінських процедур, 

комплексного використання ресурсних можливостей суспільства). 

В процесі дослідження удосконалено механізми реалізації державної 

політики соціального захисту УБД в Україні: 1) інституційно-правовий – 

шляхом розробки рекомендацій щодо правового унормування повноважень 

та функцій органів влади, які реалізують заходи соціального захисту УБД; 

визначення основних інституцій з реалізації соціального захисту та 

систематизація їх відповідно до рівнів здійснення державної політики 

(місцевого, регіонального, державного); удосконалення координації 

діяльності державних органів та забезпечення функціонування потужної 

вертикалі управління у системі соціального захисту; розробки державної 

стратегії соціального захисту ветеранів війни, внесення відповідних змін до 

чинного законодавства та врегулювання питання страхування життя та 

здоров’я УБД, забезпечення реалізації права на житло, статусу полонених та 

заручників, статусу капеланів, благодійної діяльності, створення венчурних 



фондів, усунення гендерної дискримінації тощо; 2) соціально-економічний – 

через обґрунтування заходів щодо поліпшення моніторингу реалізації 

державних програм та використання і спрямування бюджетних коштів на 

пріоритетні напрями соціального захисту УБД; розвитку економічного 

стимулювання, надання податкових пільг, кредитування з бюджетів та 

соціальних фондів на здійснення соціального захисту УБД; розвитку 

соціального партнерства; створення реальної фінансової бази системи 

соціального захисту УБД та розширення бази джерел фінансування; 3) 

інформаційно-комунікаційний – шляхом розробки практичних рекомендацій, 

зміст яких стосується поглиблення співпраці між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та інституціями громадянського 

суспільства за принципами діалогової взаємодії; покращення зворотного 

зв'язку з ветеранськими організаціями; удосконалення форм залучення 

громадян до розробки та реалізації державної політики соціального захисту 

УБД як на рівні територіальної громади, так і на рівні держави; 4) 

адаптивно-психологічний – шляхом обґрунтування доцільності 

запровадження трирівневої системи психологічної, медичної та соціальної 

допомоги; активізації профспілкового та волонтерського рухів, груп 

самодопомоги, ветеранських спільнот, військового капеланства; розроблення 

методів подолання соціальної напруги та збільшення рівня довіри до влади. 

У дисертації дістало подальшого розвитку: понятійно-категоріальний 

апарат науки «публічне управління та адміністрування» через введення в 

науковий обіг понять: «державна політика соціального захисту ветеранів 

війни (УБД)», «система соціального захисту УБД»; систематизація чинних 

нормативно-правових актів, що врегульовують суспільні відносини у сфері 

соціального захисту УБД в Україні за такими класифікаційними ознаками: 

юридичною чинністю, суб’єктами нормотворчості та характером дії; підхід 

до оцінювання потенціалу до соціального самозахисту УБД в частині 

виокремлення компонентів можливостей (соціальних, трудових, 

професійних, підприємницьких) для посилення адресності методів і заходів 

підтримки зазначеної категорії осіб.  

Запропоновані методичні рекомендації щодо застосування інструментів 

соціального партнерства (соціальна відповідальність, соціальне 

підприємництво, соціальний діалог) задля вирішення соціальних проблем у 

системі соціального захисту УБД.  

Також дістало подальшого розвитку теоретичні узагальнення щодо 

запровадження кращих світових практик соціального захисту УБД та 

антитерористичних операцій, а саме: розвиток франчайзингової діяльності 

серед ветеранів, створення венчурних фондів, пільгового кредитування, з 

метою удосконалення національної системи соціального захисту ветеранів 

війни та наближення її до міжнародних стандартів.  

Ключові слова: державна політика, соціальний захист, учасник бойових 

дій, механізми реалізації державної політики соціального захисту УБД, 

психологічна реабілітація, соціальна адаптація, потенціал соціального 

самозахисту. 
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Abstract content 

In the dissertation new scientific provisions have been developed, which 

together enable to solve the current scientific problem in the field of science 281 - 

public administration and management on the theoretical and practical justification 

of the directions to improve the mechanisms of state policy of combatants’ social 

protection in Ukraine. 

The model of active policy of combatants’ social protection has been 

substantiated and its components have been defined (the goal, subjects of 

regulation, resources, directions of the major changes, principles, mechanisms, 

tools and forms of implementation, innovations and novelties in the system of 

social protection) ensuring the transition from paternalistic nature to creating 

conditions for readaptation and use of the potential of social person’s self-

protection in order to increase the effectiveness of such a policy. 

The paper improves the system of principles on which the combatants’ 

social  protection policy should be based (publicity, equality, comprehensiveness, 

accessibility, targeting, legislative definition of conditions and procedure for 

implementing social protection, efficiency), which have been proposed to be 

supplemented with specific principles, taking into account the peculiarities of the 

studied area (balance of powers and social responsibility, publicity and openness, 

ensuring the continuity of government obligations in the event of personalities’ 

change, standardization and unification of management procedures, integrated use 

of society resource potential. 

In the course of the study the mechanisms for implementing the state policy 

of combatants’ social protection in Ukraine have been improved: 1) institutional 

and legal - by developing the recommendations regarding legal standardization of 

powers and functions of the authorities who implement measures of combatants’ 

social protection; identification of the main institutions to implement social 

protection and their systematization in accordance with the levels providing  state 

policy (local, regional, state); improvement of  the state bodies coordination and 

ensuring the functioning of a strong administration vertical in the social protection 

system; development of a state strategy for social protection of war veterans, 

making appropriate changes to current legislation and regulating the issues of 

combatants’ life and health insurance, ensuring the implementation of the right to 

housing, the status of prisoners and hostages, the status of chaplains, charitable 



activities, venture funds, eliminating gender discrimination, etc. ; 2) social and 

economic - through the substantiation of measures to improve monitoring of the 

implementation of state programs and the use and allocation of budget funds to 

priority areas of combatants’ social protection; development of economic 

incentives, provision of tax benefits, lending from budgets and social funds to 

implement combatants’ social protection; development of social partnership; 

creation of a real financial base of the combatants’social protection system and 

expansion of the base of funding sources; 3) information and communication - by 

developing practical recommendations, the content of which concerns the 

deepening of cooperation between public authorities, local governments and civil 

society institutions on the principles of dialogue interaction; improving feedback 

with veteran organizations; improving the forms of involving citizens in the 

development and implementation of state policy of combatants’ social protection 

both at the level of the territorial community and at the state level; 4) adaptive and 

psychological - by substantiating the feasibility of introducing a three-tier system 

of psychological, medical and social assistance; activating trade union and 

volunteer movements, self-help groups, veteran communities, military chaplaincy; 

developing methods of overcoming social tensions and increasing the level of trust 

in government. 

In the dissertation the following aspects have been further developed: the 

conceptual and categorical apparatus of science "public administration and 

management" through the introduction into scientific circulation of the concepts: 

"state policy of combatants’ social protection ", "system of combatants’ social 

protection "; systematization of current normative and legal acts regulating public 

relations in the field of combatants’ social protection in Ukraine according to the 

following classification criteria: legal efficacy, subjects of rule-making and the 

nature of action; approach to assessing the potential for combatants’ social self-

protection in terms of identifying components of opportunities (social, labor, 

professional, entrepreneurial) to enhance the targeting of methods and measures to 

support specified category of people. 

Methodical recommendations on the use of social partnership instruments 

(social responsibility, social entrepreneurship, social dialogue) to solve social 

problems in the combatants’ social protection system have been proposed. 

Theoretical generalizations on the introducing the best world practices of 

combatants’ social protection and anti-terrorist operations, namely: development of 

franchising activity among veterans, creation of venture funds, concessional 

lending in order to improve the national social protection system for war veterans 

and bring it closer to international standards have also received further 

development. 

Key words: state policy, social protection, combatant, mechanisms of 

implementing state policy of combatants’ social protection, psychological 

rehabilitation, social adaptation, social self-defense potential. 
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