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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 й практичного 

обґрунтування напрямів удосконалення механізмів реалізації державної 

політики соціального захисту УБД в Україні. 

Обґрунтовано модель активної політики соціального захисту УБД й 

визначено її складові (мету, суб’єктів регулювання, ресурси, напрями 

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

інновації та нововведення в системі соціального захисту), що забезпечують 

перехід від патерналізму до створення умов для реадаптації та використання 

потенціалу соціального самозахисту особи з метою підвищення ефективності 

такої політики. 

У роботі вдосконалено систему принципів, на яких повинна ґрунтуватися 

політика соціального захисту УБД (гласності, рівності, комплексності, 

доступності, адресності, законодавчого визначення умов і порядку 

здійснення соціального захисту, ефективності), і запропоновано доповнити її 

специфічними принципами (збалансованості повноважень і соціальної 

відповідальності, публічності й відкритості, забезпечення наступності 

зобов’язань влади в разі зміни персоналій, стандартизації та уніфікації 
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управлінських процедур, комплексного використання ресурсних 

можливостей суспільства) з урахуванням особливості досліджуваної сфери. 

У процесі дослідження вдосконалено механізми реалізації державної 

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

шляхом розробки рекомендацій щодо правового унормування повноважень і 

функцій органів влади, які реалізують заходи соціального захисту УБД; 

визначення основних інститутів з реалізації соціального захисту та 

систематизація їх відповідно до рівнів здійснення державної політики 

(місцевого, регіонального, державного); удосконалення координації 

діяльності державних органів і забезпечення функціонування потужної 

вертикалі управління в системі соціального захисту; розробки державної 

стратегії соціального захисту ветеранів війни, унесення відповідних змін до 

чинного законодавства й урегулювання питань страхування життя й здоров’я 

УБД, забезпечення реалізації права на житло, статусу полонених і 

заручників, статусу капеланів, благодійної діяльності, створення венчурних 

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

через обґрунтування заходів щодо поліпшення моніторингу реалізації 

державних програм і використання й спрямування бюджетних коштів на 

пріоритетні напрями соціального захисту УБД; розвиток економічного 

стимулювання, надання податкових пільг, кредитування з бюджетів і 

соціальних фондів на здійснення соціального захисту УБД;  розвиток 

соціального партнерства; створення реальної фінансової бази системи 

соціального захисту УБД й розширення бази джерел фінансування;                     

3) інформаційно-комунікативний – шляхом розробки практичних 

рекомендацій, зміст яких стосується поглиблення співпраці між органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування й інститутами 

громадянського суспільства за принципами діалогової взаємодії; покращення 

зворотного зв'язку з ветеранськими організаціями; удосконалення форм 

залучення громадян до розробки й реалізації державної політики соціального 

захисту УБД як на рівні територіальної громади, так і на рівні держави;         
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4) адаптивно-психологічний – шляхом обґрунтування доцільності 

запровадження трирівневої системи психологічної, медичної та соціальної 

допомоги; активізації профспілкового й волонтерського рухів, груп 

самодопомоги, ветеранських спільнот, військового капеланства; розроблення 

методів подолання соціальної напруги й збільшення рівня довіри до влади. 

У дисертації набули подальшого розвитку поняттєво-категорійний 

апарат науки  публічного 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, які врегульовують суспільні відносини у сфері 

соціального захисту УБД в Україні за такими класифікаційними ознаками: 

юридичною чинністю, суб’єктами нормотворчості й 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) для вирішення соціальних проблем у 

системі соціального захисту УБД.  

Також набули подальшого розвитку теоретичні узагальнення щодо 

запровадження кращих світових практик соціального захисту УБД й 

антитерористичних операцій, а саме: розвиток франчайзингової діяльності 

серед ветеранів, створення венчурних фондів, пільгового кредитування, - з 

метою вдосконалення національної системи соціального захисту ветеранів 

війни й 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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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблема всебічного забезпечення війська 

виникла разом із його появою. Поряд із безпосередніми витратами коштів на 

щоденні потреби армії завжди була потреба надання воїнам належного 

соціального захисту за особливі умови життя та служби. Беручи участь у 

воєнних діях, військовослужбовці через ризик поранення або смерті у війні, 

бойових операціях, збройних конфліктах і миротворчих місіях мають 

беззаперечне право на посилену державну підтримку та об’єктивно більше 

покладаються на державу в питаннях захисту своїх соціальних прав.  

Особливої актуальності ця проблематика набуває із 2014 року, коли 

надзвичайно складна політична та економічна ситуація в державі 

погіршилася через масштабний збройний конфлікт на Сході країни та 

анексію Криму. Уже понад 6 років в Україні ведуться бойові дії, під час яких 

багато українських воїнів отримали серйозні поранення та погіршення стану 

здоров’я, стали інвалідами, частково або повністю втратили працездатність. 

Статус учасника бойових дій (далі – УБД) станом на квітень 2021 року 

отримали понад 460 тис. осіб, що надає їм право на соціальний захист 

шляхом створення державою належних умов життєдіяльності, виконання 

цільових програм, надання пільг, переваг і соціальних гарантій. Родини 

загиблих УБД, втративши своїх годувальників, також стали потенційними 

отримувачами низки соціальних допомог. Грошове, речове й соціальне 

забезпечення, питання психологічної реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації, проблеми житлового й пенсійного забезпечення для УБД постійно 

перебувають у центрі уваги органів публічної влади. 

Сьогодні в Україні відбувається інтенсивний процес розбудови системи 

соціального захисту військовослужбовців і ветеранів війни: оновлюється 

законодавча база, інституційне забезпечення та запроваджуються стандарти 

НАТО задля досягнення високого рівня обороноздатності держави. Однак  

дієвої моделі соціального захисту УБД за роки незалежності так і не було 
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сформовано. Не вирішеними залишається низка питань, а саме: 

невідповідність законодавства актуальним викликам, відсутність чіткої 

функціональної взаємодії органів публічної влади; інертність наявної 

системи соціального захисту; низька ефективність державних пільг; 

недостатня поінформованість ветеранів; брак фінансових ресурсів; слабкий 

зворотній зв'язок влади з громадськими організаціями ветеранів, наявність 

соціальної напруженості. Це засвідчує фрагментарний характер змін 

політики соціального захисту УБД, удосконалення окремих складових, а не 

всього комплексу механізмів, методів, інструментів і форм її реалізації.  

Виклики, з якими змушена рахуватися країна, безапеляційно вимагають 

удосконалення принципів державної політики, чіткого бачення комплексу 

механізмів її реалізації, конкретних заходів і кінцевих результатів у сфері 

соціального захисту УБД. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації стали: положення 

щодо механізмів формування й реалізації державної політики; наукові 

положення соціальної політики та сучасні підходи до організації соціального 

захисту населення. Зазначені ідеї та положення викладені в працях таких 

науковців: В. Б. Авер’янова, В. Д. Бакуменка, М. М. Білинської, А. Г. Горіло-

го, Ю. В. Ковбасюка, В. С. Куйбіди, Е. М. Лібанової, Р. Н. Нижник, 

О. М. Палій, В. Є. Романова, І. В. Рудкевич, В. А. Скуратівського, Ю. П. Сур-

міна, С. О. Телешуна, В. В. Тертички, Д. А. Терещенко, П. І. Шевчука та ін. 

Практичні механізми реалізації соціальної політики в контексті соціального 

захисту населення розробляли Н. Б. Болотіна, В. Г. Бульба, О. І. Васильєва, 

С. О. Горбунова-Рубан, А. О. Дєгтяр В. П. Єлагін, О. В. Жадан, 

Т. Є. Кагановська, О. М. Крутій, Л. М. Новак-Каляєва, В. В. Собченко, 

Н. В. Статівка, О. О. Труш, О. І. Шкуропатський, О. М. Щербініна та ін. У 

роботах С. В. Бєлая, А. Є. Гриб, І. П. Дацюка, О. О. Кондратенка, 

М. В. Кравченко, Ю. А. Калагіна, В. М. Кривошей, А. Г. Кириченко, 

В. А. Кучера, Б. В. Михайлова, В. Ф. Мисюри визначено концептуальні 

засади вироблення державної політики розвитку системи соціального захисту 
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військовослужбовців і ветеранів (УБД) та розкрито окремі методологічні 

аспекти її реалізації. Окремі наукові праці згаданих вище авторів стосувалися 

сфери психологічної реабілітації та соціальної адаптації УБД. 

Слід відзначити важливу роль згаданих вище та інших вітчизняних і 

зарубіжних вчених у формуванні теорії та методології формування державної 

соціальної політики, розробленні підходів до організації діяльності органів 

публічної влади у сфері соціального захисту населення, але в нових 

соціально-економічних умовах за відсутності власного досвіду подолання 

наслідків війни для УБД реалізація державної політики соціального захисту 

УБД потребує комплексного дослідження, обґрунтування та вдосконалення 

механізмів її реалізації, що в цілому зумовлює актуальність і науково-

практичну значущість теми, мету й завдання дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідною роботою кафедри 

управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України за темою: «Механізми державного регулювання розвитку 

людських ресурсів України» (номер державної реєстрації 0116U007251), у межах 

якої автором досліджено особливості залучення демобілізованих учасників 

бойових дій до підприємницької діяльності з метою успішної соціальної та 

професійної адаптації.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення механізмів реалізації державної політики 

соціального захисту учасників бойових дій в Україні. 

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання: 

– розкрити сутність, основні принципи та особливості реалізації 

державної політики соціального захисту УБД в Україні; 

– охарактеризувати комплекс механізмів реалізації державної 

політики соціального захисту УБД; 
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– проаналізувати дієвість механізмів реалізації державної політики 

соціального захисту УБД: інституціально-правового, соціально-

економічного, інформаційно-комунікативного та адаптивно-психологічного; 

– здійснити оцінку ефективності реалізації державної політики 

соціального захисту УБД крізь призму соціальних вимірів; 

– узагальнити світовий досвід формування та реалізації політики 

соціального захисту УБД та антитерористичних операцій і запропонувати 

технології його імплементації в Україні; 

– запропонувати практичні рекомендації з удосконалення механізмів 

реалізації державної політики соціального захисту УБД. 

Об’єкт дослідження – державна політика соціального захисту 

населення. 

Предметом дослідження є механізми реалізації державної політики 

соціального захисту УБД в Україні. 

Методи дослідження. Для розв΄язання поставлених завдань у процесі 

одержання теоретичних і практичних результатів у роботі застосовано 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового дослідження, серед яких: 

аналізу і синтезу – при формуванні теоретичної бази дослідження, 

визначенні особливостей, суперечностей, основних проблем розвитку 

системи соціального захисту УБД; історичний – при аналізі історичного 

досвіду соціального захисту УБД; категорійного та етимологічного аналізу 

– при уточненні базових понять дослідження «політика», «соціальний 

захист», «державна політика соціального захисту УБД», «механізм 

державного управління соціальним захистом УБД», «соціальна адаптація», 

«дезадаптація», «реабілітація» та ін.; компаративного аналізу – для 

узагальнення світового досвіду щодо соціального захисту УБД; 

класифікаційний – для систематизації нормативно-правових актів; 

структурно-функційний – для аналізу основних інститутів формування та 

реалізації державної політики соціального захисту УБД та їх 

функціонування; моделювання та прогнозування – під час розробки моделі 
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активної політики соціального захисту УБД; соціологічного аналізу – для 

виявлення конфліктних моментів і суперечностей у взаємовідносинах органів 

влади та інститутів громадянського суспільства; статистичний і графічний – 

під час оцінки реалізації державної політики соціального захисту УБД в 

процесі обробки результатів експертного опитування; системно-

аналітичний, індуктивний, порівняння й моделювання – для теоретичного 

узагальнення результатів дослідження, висновків і рекомендацій з 

удосконалення механізмів реалізації державної політики соціального захисту 

УБД. 

Теоретико-методологічною базою дисертаційного дослідження стали 

нормативно-правові акти, наукові праці, довідкова література, відомча 

звітність органів публічної влади, статистичні та аналітичні матеріали, 

результати соціологічних досліджень провідних наукових установ України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

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, зокрема: 

уперше:  

– обґрунтовано модель активної політики соціального захисту УБД та 

визначено її складові (мету, суб’єктів регулювання, ресурси, напрями 

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

інновації та нововведення), що забезпечують перехід від патерналістського 

характеру до створення умов для реадаптації та використання потенціалу 

соціального самозахисту особи з метою підвищення ефективності такої 

політики;  
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удосконалено:   

систему принципів, на яких повинна ґрунтуватися політика соціального 

захисту УБД (гласності, рівності, комплексності, доступності, адресності,  

законодавчого визначення умов та порядку здійснення соціального захисту, 

ефективності), і запропоновано доповнити її специфічними принципами з 

урахуванням особливості  досліджуваної сфери (збалансованості повноважень і 

соціальної відповідальності, публічності та відкритості, забезпечення 

наступності зобов’язань влади в разі зміни персоналій, стандартизації та 

уніфікації управлінських процедур, комплексного використання ресурсних 

можливостей суспільства) з метою поступового переходу від патерналістської 

системи цінностей до активізації соціального капіталу й комплексного 

використання ресурсних можливостей суспільства;  

механізми реалізації державної політики соціального захисту УБД в 

Україні: 1) інституціально-правовий – шляхом розробки рекомендацій щодо 

правового унормування повноважень і функцій органів влади, які реалізують 

заходи соціального захисту УБД; визначення основних інститутів з реалізації 

соціального захисту та їх систематизація відповідно до рівнів здійснення 

державної політики (місцевого, регіонального, загальнодержавного); 

удосконалення координації діяльності державних органів та забезпечення 

функціонування потужної вертикалі управління в системі соціального 

захисту; розробки державної стратегії соціального захисту ветеранів війни, 

внесення відповідних змін до чинного законодавства й урегулювання питань 

страхування життя та здоров’я УБД, забезпечення реалізації права на житло, 

статусу полонених і заручників, статусу капеланів, благодійної діяльності, 

усунення гендерної дискримінації, створення венчурних фондів тощо; 2) 

соціально-економічний – через обґрунтування заходів щодо поліпшення 

моніторингу реалізації державних програм і використання та спрямування 

бюджетних коштів на пріоритетні напрями соціального захисту УБД; 

розвитку економічного стимулювання, надання податкових пільг, 

кредитування з бюджетів і соціальних фондів на здійснення соціального 
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захисту УБД;  розвитку соціального партнерства; створення реальної 

фінансової бази системи соціального захисту УБД та розширення бази 

джерел фінансування; 3) інформаційно-комунікативний – шляхом розробки 

практичних рекомендацій, зміст яких стосується поглиблення співпраці між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

інститутами 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; 

набули подальшого розвитку: 

– поняттєво-категорійний апарат науки  «публічне управління та 

адміністрування» через введення в науковий обіг понять «державна політика 

соціального захисту ветеранів війни (УБД)», що розглядається як сукупність 

цілеспрямованих та організованих дій, рішень і заходів політичних суб’єктів, 

що спрямовані на забезпечення соціального захисту ветеранів війни, а саме: 

створення сприятливого соціально-економічного середовища, належних умов 

для підтримання їхнього здоров’я та активного довголіття, надання 

соціальної допомоги, пільг і соціальних гарантій;  «система соціального 

захисту УБД» – взаємопов’язана діяльність органів державної влади, 

місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства щодо 

реалізації встановлених чинним законодавством прав, свобод і законних 

інтересів, пільг і соціальних гарантій УБД у зв’язку з виконанням ними 

бойових завдань; 
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– систематизація чинних нормативно-правових актів, що 

врегульовують суспільні відносини у сфері соціального захисту УБД в 

Україні, за такими класифікаційними ознаками, як юридична чинність, 

суб’єкти нормотворчості та характер дії, з метою поліпшення роботи 

користувачів інформації щодо нормативно-правового забезпечення системи 

соціального захисту УБД; 

– 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; 

– методичні рекомендації щодо застосування інструментів 

соціального партнерства (соціальна відповідальність, соціальне 

підприємництво, соціальний діалог) з метою вирішення соціальних проблем 

у системі соціального захисту УБД; 

– 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 вдосконалення національної 

системи соціального захисту ветеранів війни та наближення її до 

міжнародних стандартів.  

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали 

дослідження можуть використовуватися органами публічної влади під час 

формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту 

учасників бойових дій, а також громадськими організаціями, науково-

дослідними й освітніми установами в процесі подальших наукових розвідок і 

викладацької діяльності. 

Науково-практичні результати дослідження доведені до рівня 

конкретних пропозицій і практичних рекомендацій для використання в 

публічному управлінні. Зокрема, результати дослідження були використані в 

практичній діяльності Міністерством у справах ветеранів України (довідка 
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про впровадження №6-124/07/20-21 від 25.06.2021 р.); Виконавчим комітетом 

Харківської міської ради (довідка про впровадження №08-21/967/2-21 від 29 

березня 2021 р.); Харківської обласної громадської організації «Спілка 

ветеранів АТО» (довідка про впровадження № 65 від 29 березня 2021 р.); 

Золочівської селищної ради (довідка про впровадження № 02-21/642 від 10. 

02. 2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою роботою. Результати, висновки та пропозиції 

отримані й сформульовані автором самостійно. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у роботі використано лише ті ідеї, положення 

й розрахунки, що є результатом особистих напрацювань. 

Апробація результатів дослідження. Ключові положення й результати 

дисертаційного дослідження оприлюднено на науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема: «Публічне управління ХХІ 

століття: форсайтинг успіху» (Харків, 2016); «Публічне управління в Україні: 

стратегія реформ» (Харків, 2016); «Національні цінності й національні 

інтереси в системі публічного управління» (Київ, 2017); «Проблеми 

управління соціальним і гуманітарним розвитком» (Дніпро, 2017); «Науково-

практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об`єднаних 

територіальних громадах» (Київ, 2018); «Публічне управління ХХІ століття: 

світові практики та національні перспективи» (Харків, 2018); «Теорія і 

практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі» (Київ, 

2018); «Публічне управління ХХІ століття: синтез науки і практики» в ХарРІ 

НАДУ (Харків, 2019); «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності» 

(Батумі, 2019); «Розвиток соціально-економічних систем в умовах 

глобального конкурентного середовища» (Ле-Ман, 2019); «Управлінська 

діяльність: досвід, тенденції, перспективи» в ХНУБА (Харків, 2019), 

«Актуальні проблеми сучасної науки та освіти» (Львів, 2020); «Публічне 

управління ХХІ століття: погляд у майбутнє» в ХаРІ НАДУ (Харків, 2021), 

«Кращі практики публічного управління: міжнародний досвід» ISMA (Рига, 
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Латвія, 2021). 

Публікації. Основні наукові результати дисертаційного дослідження 

опубліковано у 22 наукових працях, з них: 6 статей у наукових фахових 

збірниках України з державного управління, 2 статті в наукових періодичних 

виданнях інших держав за напрямом дисертаційного дослідження; 14 – у 

збірниках за матеріалами науково-практичних конференцій і конгресів. 

Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (налічує 280 найменувань, 

із них 33 іноземною мовою) та 8 додатків на 51 сторінці. Загальний обсяг 

дисертації - 295 сторінок, із них основного тексту – 205 сторінок. Робота 

містить 6 таблиць, 29 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

1.1. Сутність і принципи функціонування системи соціального 

захисту учасників бойових дій в Україні 

 

Із здобуттям Україною в 1991 році незалежності, розвитком ринкової 

економіки й одночасним зниженням рівня життя переважної більшості 

населення постало нагальне питання про перехід до нових принципів діяльності 

держави в соціальній сфері. Усе це зумовило перехід від загального 

соціального забезпечення до  соціального захисту окремих верств населення. 

Сьогодні ще тривають дискусії щодо сутності понять «соціальне 

забезпечення» та «соціальний захист». У сучасному законодавстві й науковій 

літературі немає однозначного трактування терміна «соціальний захист». 

Багато науковців вважають що ці поняття взаємозамінні, є словами–

синонімами,  але більша кількість учених вважають поняття «соціальний 

захист» ширшим, а «соціальне забезпечення» лише одним зі складових 

соціального захисту.  Уперше термін «соціальний захист» був використаний 

у Законі про соціальний захист США в 1935 році, незабаром цей термін став 

широко застосовуватися в багатьох країнах світу й виражав сутність 

проблеми щодо організації національних систем допомоги окремих верств 

населення [98].  

Відомий американський економіст П. Спікер називає соціальний захист 

системою соціальних служб, що передають конкретні ресурси споживачам. 

Під соціальними службами він виокремлює «велику п'ятірку» – соціальне 

забезпечення, житлові програми, охорону здоров'я, соціальну роботу, освіту. 

Системи соціального захисту розвинених країни спрямовані на забезпечення 

доходу, гідного рівня життя для всіх, запобігання та зменшення бідності й 

нерівності [224].  
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У сучасному світі проблеми соціального захисту стають предметом 

уваги міжнародних структур, таких як Міжнародна організація праці, 

Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія, Світовий банк, ООН, 

Організація економічного співробітництва і розвитку та інші.  Міжнародна 

організація праці визначає соціальний захист як соціальну підтримку, що 

надається в разі настання соціальних ризиків та потреб. Основна увага 

звертається на зайнятість населення, забезпечення доходу протягом життя та 

проведення зваженої політики соціального захисту для вразливих груп 

населення [115]. Світовий банк визначає соціальний захист як систему, яка 

допомагає управляти ризиками, полегшує бідність та запобігає їй, сприяє 

рівності можливостей і нарощуванню людського капіталу. Банк пов'язує 

соціальний захист із забезпеченням працею та робочими місцями [226].  

Європейська комісія розглядає соціальний захист як систему заходів щодо  

зменшення бідності та вразливих груп населення, підтримки інклюзивного та 

сталого розвитку.    Науково-дослідний інститут соціального розвитку ООН 

визначає соціальний захист як систему дій щодо запобігання та подолання 

негативних ситуації, які впливають на добробут людей [96]. Відповідно до 

визначень міжнародних організацій, соціальний захист прийнято розуміти як 

систему державних і приватних заходів, які забезпечують добробут, 

допомогу бідним, захищають вразливих осіб від ризиків і покращують їх 

соціальний статус. Використовуючи один загальновживаний термін «social 

security», який означає «безпека», «охорона», «захист», «забезпечення», 

«гарантування», визначення соціального захисту в різних країнах світу 

набуває своїх особливостей.  

У Всесвітній енциклопедії «соціальний захист – це урядова програма, 

що допомагає працівникам, пенсіонерам та їхнім сім’ям досягти рівня 

економічного забезпечення» [277]. В Американській енциклопедії поняття 

«соціальний захист» означає безпеку й свободу від страху, які спрямовані на 

суспільство як на групи взаємопов'язаних і взаємозалежних людей [276]. 

Соціальний захист зазвичай забезпечує держава, теоретично він 
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розглядається як частина договору «держава-громадянин», у якому держава й 

громадяни мають права і обов'язки один перед одним [255].  

Вітчизняні науковці вживають поняття «соціальний захист населення» 

також  з різним змістовим наповненням. Варто зазначити, що значний внесок 

у розвиток наукової думки з питань соціального захисту населення зробили 

В. Скуратівський, О. Палій, Е. Лібанова, Н. Болотіна, І. Рудкевич, 

В. Трощинський та інші вчені, які досліджували теоретико-методологічні 

основи соціальної політики в цілому й соціального захисту зокрема [211].  

В. Скуратівський та О. Палій визначають соціальний захист як 

«комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на 

захист добробуту кожного члена суспільства за конкретних економічних 

умов» [219].  

Е. Лібанова вважає, що соціальний захист населення – це матеріальне 

забезпечення всіх без винятку громадян не нижче соціальних нормативів і 

забезпечення гідних умов проживання [94]. 

Поділяємо думку Н. Болотіної, яка розглядає соціальний захист у 

вузькому розумінні як «сукупність економічних і правових гарантій, що 

забезпечують додержання найважливіших соціальних прав громадян, 

досягнення соціально прийнятного рівня життя»; у широкому розумінні як 

«діяльність держави, спрямовану на забезпечення формування й розвитку 

повноцінної особистості, виявлення й нейтралізацію негативних факторів, що 

впливають на неї, створення умов для самовизначення і ствердження у 

житті» [10].  

На думку економістів соціальний захист - це «комплекс організаційно 

правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення життя, 

здоров'я і добробуту населення за конкретних економічних умов» [242]. 

Більшість науковців і практиків розглядають соціальний захист як систему 

правових, соціально-економічних та організаційний заходів, що їх гарантує 

та реалізує держава з метою ґарантування належного рівня життя людини, 

тобто матеріального забезпечення відповідно до стандартів сучасного 
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суспільства. Також соціальний захист визначають як систему інститутів 

державного соціального забезпечення, соціальної допомоги, соціального й 

особистого страхування, а також внутрішньо організаційних форм соціальної 

допомоги, що функціонують для матеріального, медичного й 

реабілітаційного забезпечення людей відповідних категорій населення. Деякі 

науковці дотримуються думки, що це система принципів, методів, 

законодавчо встановлених державою соціальних гарантій, заходів і закладів, 

які забезпечують умови для нормальної життєдіяльності різних соціальних 

категорій і груп [217]. 

Аналіз наукових джерел дає змогу дійти висновку, що зміст категорії 

«соціальний захист» науковці трактують у вигляді діяльності, комплексу, 

функції, системи, сукупності й механізму. На нашу думку, зміст цієї категорії 

більш цілісно розкриває поняття «система», що передбачає сукупність 

елементів, які комплексно взаємодіють і запускають механізми, відповідні 

заходи, що сприяють досягненню належного рівня добробуту населення. 

Науковці виділяють базові принципи, на яких ґрунтується політика  

соціального захисту, а саме: гласності, рівності, комплексності, доступності, 

адресності, законодавчого визначення умов та порядку здійснення 

соціального захисту, ефективності та інші. Підкреслимо, що відповідно до  

трактування сутності принципів Енциклопедією державного управління, 

«принципи – це основні, вихідні положення теорії, правила діяльності; 

встановлені, загальноприйняті поширені правила господарських дій і 

властивостей економічних і соціальних процесів» [58]. Законодавство 

України не закріплює чіткий перелік принципів соціального захисту. Слід 

відмітити, що глобалізація та розвиток публічного управління спонукає до 

виникнення нових і посилення чинних принципів політики соціального 

захисту [258]. Пропонуємо адаптувати до соціального захисту УБД базові 

принципи політики соціального захисту, доповнивши їх специфічними 

принципами з урахуванням особливості об’єкта дослідження. З огляду на 

розвиток публічного управління доцільним є принцип збалансованості 
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повноважень і соціальної відповідальності. На нашу думку, його суть полягає 

в ефективному розмежування повноважень між органами публічної влади з 

чітким визначенням їх функцій. Соціальна відповідальність передбачає 

перерозподіл відповідальності суб’єктів формування та реалізації політики 

соціального захисту УБД, органів державної влади, інститутів 

громадянського суспільства, бізнесу й кожного громадянина.  

Принцип публічності та відкритості дій влади вимагає залучення 

громадян до участі у формуванні політики соціального захисту УБД, 

створення умов саморегуляції соціальних процесів індивідами та їх 

громадськими об'єднаннями. На наш погляд, необхідною умовою 

забезпечення участі громадян, а саме УБД є відкритість органів влади та 

доступ до інформації про їх діяльність та ухвалені рішення. 

Принцип забезпечення наступності зобов’язань влади в разі зміни 

персоналій. Необхідний постійний зв’язок у вироблених планах минулого, 

сучасного й майбутнього з випереджувальною орієнтацією на майбутнє, на 

перспективу розвитку державної політики у сфері соціального захисту УБД 

незалежно від зміни персоналій. 

Принцип стандартизації та уніфікації управлінських процедур, 

звітності та обліку підприємств публічного сектору щодо надання соціальних 

послуг УБД, реалізації соціальних проєктів і програм, розподілі ресурсів 

благодійних внесків і грантів тощо, налагодження зворотних зв’язків між 

владою та ветеранською спільнотою [73, 78].  

Принцип комплексного використання ресурсних можливостей 

суспільства, тобто використання потенціалу громадських об’єднань, бізнесу,  

самозахисту особистості, активізація соціального захисту УБД через 

психологічну реабілітацію та соціально-трудову адаптацію. 

Усі ці загальні та специфічні принципи повинні використовувати 

відповідні суб’єкти при розробці законодавчих і нормативних актів з питань 

соціальної політики як у цілому, так і за окремими її напрямами.  
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Конституція України суттєву увагу приділяє соціальному захисту осіб, 

що проходять військову службу у військових підрозділах. Так, у ч. 5 ст.17 

Конституції України [83] встановлено, що держава забезпечує соціальний 

захист громадян України, які перебувають на службі в Збройних силах 

України та в інших військових формуваннях, а також членів їх сімей. 

Проблеми соціального захисту військовослужбовців Збройних сил 

України висвітлювалися також у працях таких дослідників, як Л. Новак– 

Каляєва [106], І. Дацюк [41,42], Н. Болотіна [10,11], О. Щербінін [244], Л. 

Цюкало та інші. Окремі питання щодо учасників бойових дій досліджували 

С. Бєлая [6,240], І.Сирота, О. Кондратенко [82], А. Гриб [38], А. Кириченко 

[77], М. Кравченко [85,86], Л. Василенко. Що стосується комплексного 

дослідження соціального захисту УБД, особливо шляхів оптимізації 

діяльності держави в цій галузі, то таких праць бракує. 

Слід відмітити, що поняття соціального захисту військовослужбовців 

чітко визначено Законом України від 20.12.1991 року № 2011-XII «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 

Відповідно цього до закону, соціальний захист військовослужбовців – 

діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових 

і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і 

свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців 

відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, 

підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом [197]. 

У дисертації ми акцентуємо увагу на соціальному захисті УБД, які є 

однією з категорій ветеранів [200], що надає їм право користуватися 

гарантіями соціального захисту ветеранів війни. Динаміка кількості УБД 

почала зростати з квітня 2014 року (рис. 1.1). Станом на 01.04.2021 року 

460 655 осіб отримали статус УБД.  
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Питання соціального захисту УБД регламентуються Законом України 

“Про статус ветеранів війни та гарантій їх соціального захисту” № 45 від 

22.10.1993 р. (далі – Закон № 45) [200] та іншими нормативно-правовими 

актами. 

 

 

Рис.1.1. Динаміка кількості ветеранів із категорією УБД (складено 

автором за даними Міністерства у справах ветеранів) 

 

Відповідно до Закону № 45 УБД є особи, які брали участь у виконанні 

бойових завдань із захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, 

з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних сил чинної армії 

(флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у 

воєнний, так і в мирний час. Право на статус УБД, відповідно до Закону 

№ 45, мають 20 категорій осіб, з яких можемо виділити 7 основних категорій 

УБД (рис. 1. 2).  

У нормативно–правовому полі соціальний захист УБД визначається як 

діяльність держави, спрямована на створення належних умов для 

підтримання здоров’я та активного довголіття, організацію соціального 

обслуговування, виконання цільових програм соціального та правового 

захисту, надання пільг, переваг і соціальних гарантій, передбачених 

законодавством. 
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Рис. 1.2. Основні категорії осіб, які відносяться до УБД (розроблено 

автором за [200]) 

 

Поділяємо думку О. Кондратенка, який, досліджуючи питання 

державного регулювання соціального захисту учасників АТО, наголошує, що 

соціальний захист військовослужбовців має низку відмінностей від 

соціального захисту УБД. У числі особливостей О. Кондратенко виділяє  

комплекс заходів (правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних 

і реабілітаційних), які мають розроблятися з урахуванням потреб членів 

сімей учасників АТО. Крім того, він пропонує розгляд соціального захисту 

учасників АТО та членів їхніх сімей з погляду соціальної безпеки, 

актуалізуючи питання забезпечення державою гнучкої системи соціального 

захисту, розробки й упровадження в практику нової моделі соціального 

страхування, збереження людського трудового та інтелектуального 

потенціалу  [82]. 

УБД в період 

громадянської та Другої 

світової воєн 

Бійці винищувальних 

батальйонів з ліквідації 

диверсійно-

терористичних груп на 

території колишнього 

СРСР 

 

УБД на території 

інших країн, де велися 

бойові дії, міжнародні 

операції з підтримки 

миру й безпеки 

Особи, які брали участь у 

всіх формах збройної 

боротьби за незалежність 

України у ХХ ст. 

Особи, які брали участь в 

антитерористичній 

операції, відсічі й 

стримуванні збройної 

агресії Російської 

Федерації 

Особи, які у складі добровольчих 

формувань брали безпосередню 

участь в антитерористичній 

операції 

Особи, які виконували 

завдання щодо 

розмінування 

вибухонебезпечних 

предметів на території 

України у воєнний і 

позавоєнний час 

Учасник 

бойових 

дій (УБД) 



30 

 

На основі узагальнення наукових визначень соціального захисту 

сформовано особисте бачення системи соціального захисту УБД як спільної 

діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства, підприємств та організацій щодо реалізації 

встановлених чинним законодавством прав і гарантій, свобод і законних 

інтересів, задоволення матеріальних і соціальних потреб УБД та членів їх 

сімей (у нашій трактовці). Слід зазначити, що соціальне  забезпечення, 

соціальне страхування, соціальна допомога, соціальні гарантії та компенсації 

є основними інструментами реалізації соціального захисту УБД  (рис. 1.3).  

Для УБД законодавство України передбачає 22 пільги, які закріплені в 

Законі №45 (Додаток Б). За періодичністю їх надання вони поділяються на 

одноразові, щомісячні та щорічні. За ступенем персоналізації пільги є 

одноособові та сімейні. Відповідно до статей 10 та 15 цього Закону пільги 

отримують інші особи, зокрема: сім’ї військовослужбовців, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи  каліцтва, 

одержаних під час виконання обов’язків військової служби, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової 

служби; дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій та визнаних 

за життя інвалідами, які не одружилися вдруге; діти померлих учасників 

бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих 

навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних 

навчальних закладах [200]. 

Система соціального захисту виконує дві головні функції: 

реабілітаційну, яка зменшує негативні наслідки участі у військових діях 

шляхом надання адресної соціальної допомоги (пільг, гарантій і 

компенсацій); превентивну, яка запобігає негативним наслідкам шляхом 

створення умов для участі УБД в системі загальнообов’язкового державного 

страхування та подальшому житті в суспільстві після демобілізації. 
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 Рис. 1.3. Інструменти реалізації соціального захисту УБД (розроблено 

автором за [200, 211, 223, 224]) 

 

Заходи соціального захисту мають подвійну спрямованість – активну і 

пасивну підтримку УБД. Пасивна підтримка надається у вигляді соціальної 

допомоги – пільг, допомоги у грошовій або натуральній формі особі або її 

Інструменти реалізації соціального захисту 

УБД 

Соціальне 

страхування 

Соціальні гарантії 

та компенсації 

 

 

Соціальна допомога 

 

Форма соціального захисту від різних ризиків: обов’язкове 

державне страхування та добровільне соціальне страхування. 

Мінімальні пенсійні виплати 165% прожиткового мінімуму для 

УБД, які втратили працездатність. Види пенсій:  

за вислугу років (50% сум грошового забезпечення) 

за віком або станом здоров’я (55% сум грошового забезпечення) 

 у разі втрати годувальника (50% сум грошового забезпечення) 

Розмір грошового забезпечення, який береться до уваги при 

обрахунку пенсії, складається з нарахувань залежно від посади, 

звання, вислуги років 

Зобов’язання, за якими держава бере на себе виконання певних 

обов’язків і несе повну фінансову й матеріальну відповідальність 

(мінімальні розміри оплати праці, пенсійного забезпечення, 

соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат).  

Також існують гарантії грошового й матеріального забезпечення; 

гарантії нормованого службового часу, відпочинку, відпустки; 

гарантії отримання освіти; гарантії забезпечення житлом та ін.  

Відповідно до законодавства УБД надаються: 

22 пільги, які закріплені в Законі №45, а саме: медико-

реабілітаційні, соціально-трудові, транспортні, житлово-

комунальні, освітні та інші. 

компенсації у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби 

(при загибелі, при втраті працездатності та ін..). 

 

 
Заходи, спрямовані на повернення УБД до активного життя та 

праці, програми допомоги в грошовій (одноразова грошова 

допомога УБД, пільгові кредити тощо) та натуральній (паливо, 

одяг, продукти та інше) формах, що здебільшого фінансується 

з бюджету та добровільних пожертвувань.   

 

Соціальне 

забезпечення 

Надання матеріальних ресурсів і соціальних послуг (побутових, 

психологічних, економічних, медичних, юридичних, 

інформаційних тощо) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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сім’ї в разі втрати працездатності, інвалідності або загибелі. Активна 

підтримка УБД надається у вигляді соціального страхування, державних 

програм і проєктів, що спрямовані на підтримку УБД та стимулюють їх до 

активної діяльності після повернення з місць воєнних конфліктів. Для 

розв’язання найважливіших проблем реалізуються державні цільові 

програми, які фінансуються з Державного бюджету України, мають строки 

виконання, склад виконавців та ресурсне забезпечення [37]. Ці програми 

спрямовані на забезпечення УБД медичної та психологічної реабілітації, 

санаторно-курортного лікування, технічних та інших засобів реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації (для звільнених з військової служби), 

надання житла, освітніх послуг (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Державні програми соціальної підтримки УБД (розроблено 

автором за [3, 126, 200]) 

 

Суб'єктами, що здійснюють регулювання в соціальному захисті, 

виступають ті інститути держави та громадянського суспільства, які свідомо 

та цілеспрямовано здійснюють соціальний захист, керуючись 
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законодавством, науково-теоретичними знаннями щодо соціальної сфери 

суспільного життя, науковими методами прогнозування, отримання та 

аналізу інформації, ухвалення рішень, втілення їх у життя через 

організаційно–управлінську діяльність [80]. Держава виконує координаційну 

та організаторську роль у регулюванні процесів виконання соціальних 

гарантій і пільг. Відповідно до статті 17 Конституції України саме на 

державу покладено обов’язок щодо соціальної підтримки громадян, які 

захищали Україну в складі Збройних сил України, інших військових 

формувань, а також членів їхніх сімей. 

До органів влади відносяться органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, а саме: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство соціальної 

політики України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх 

справ України, Міністерство охорони здоров’я, Служба безпеки України, 

органи місцевого самоврядування та інші органи, які здійснюють 

формування складових соціального захисту ветеранів в Україні та реалізацію 

конкретних завдань. Унікальність і особливість ролі держави полягає в її 

відповідальності за соціальну справедливість та стабільність соціального 

стану УБД [26].  

До інститутів громадянського суспільства як суб’єкта соціального 

захисту УБД відносяться громадські організації, спілки ветеранів, 

профспілки, асоціації громадян, благодійні організації та фонди, які в межах 

своїх повноважень сприяють розробленню рішень органами законодавчої і 

виконавчої влади щодо УБД, представляють і захищають законні інтереси 

своїх членів у державних органах і громадських організаціях, здійснюють 

інші повноваження, передбачені законодавством України про об'єднання 

громадян. Інститути громадянського суспільства сприяють зростанню 

людського потенціалу й соціального захисту та є найбільш наближені до 

потреб конкретного УБД  (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Суб’єкти соціального захисту УБД (розроблено автором за [95, 

200, 243, 249]) 
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забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 
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Ефективна взаємодія суб’єктів соціального захисту між собою, 

колегіальність у розв’язанні соціальних питань створює сприятливі умови 

для успішного формування та функціонування системи соціального захисту 

УБД. Слід зазначити, що в сучасному світі організації громадянського 

суспільства, неурядові організації і приватний сектор відіграють не менш 

важливу роль у процесах розробки політики держави, ніж самі органи 

державної влади. Активна участь громад і громадян у цих процесах, 

створення відповідних інституційних механізмів для забезпечення діалогу з 

громадами є ключем до підвищення ефективності політики. 

Отже військова справа є специфічною соціально небезпечною сферою 

людської діяльності, яка потребує ефективної системи соціальної підтримки 

від держави. Можна констатувати, що тільки зараз відбувається принциповий 

перехід від соціального забезпечення радянського зразка до адресного 

соціального захисту, від універсальності до індивідуальності. Державна 

політика у сфері соціального захисту перебуває в умовах стійких соціальних 

трансформацій національного та міжнародного масштабів. З 2014 року 

проводяться заходи щодо модернізації системи соціального захисту 

військовослужбовців і ветеранів. Реформування Збройних сил та інших 

військових формувань України, у тому числі їх соціального захисту, є 

прикладом найбільш активних реформ в державі за останні роки. Державна 

політика спрямована на побудову нового війська, яке здатне боронити 

державу та ефективно реагувати на воєнні загрози [143]. З огляду на це 

актуальним питанням сьогодення залишається реформування Збройних сил 

України відповідно до міжнародних стандартів, удосконалення державної 

політики соціального захисту УБД та створення ефективних механізмів її 

реалізації.   
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1.2. Структура механізмів реалізації державної політики 

соціального захисту учасників бойових дій в Україні 

 

Для забезпечення належного рівня соціального захисту УБД держава та 

інші суб’єкти політичного процесу формують політику, спрямовану на 

ефективне розв’язання актуальних проблем. Сформована на базі узгоджених  

інтересів, цілей і завдань державна політика потребує відповідних механізмів 

її реалізації. Для розуміння сутності механізмів реалізації державної політики 

соціального захисту УБД розглянемо зміст понять «політика», «публічна 

політика», «державна політика», «механізм реалізації державної політики». 

Поняття «політика» представлене в багатьох наукових джерелах. 

Мислителі минулого, Арістотель та Демокріт, вважали політику мистецтвом 

управління державою і визначали її як мистецтво можливого, мистецтво 

компромісів, мистецтво узгодження бажаного та об'єктивно досяжного [46]. 

Зарубіжні вчені використовують терміни «politics», «polity», «policy», які 

можна перекласти українською як «політика». Типовими прикладами 

визначень цих понять можна вважати такі: 

– політика (politics) - це «сфера взаємовідносин різних соціальних 

груп та індивідів з приводу використання інститутів публічної влади для 

реалізації своїх суспільно значущих інтересів і потреб». Політику в цьому 

розумінні вивчають як політичний процес; 

– політика (polity) – система політичного порядку; 

– політика (policy) – це сукупність політичних цілей  або «напрям дій, 

прийнятий і дотримуваний владою, керівником, політичною партією тощо». 

Саме в такому розумінні мова йдеться про державну політику та про її 

напрями (зовнішню, внутрішню, економічну, соціальну) [45, 228].  

Сучасні науковці в галузі публічного адміністрування, а саме:               

Ю. Ковбасюк, К. Ващенко, Ю. Сурмін, ‒ інтерпретують поняття «політика» 

як «самостійний світ політичних цінностей, середовище взаємодії між 
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різними соціальними групами, партіями, націями, народами, державами, 

владою і населенням, а також громадянами та їх об'єднаннями» [45].  

Погоджуємося із загальним визначенням багатьох дослідників, які  

визначають політику, як збалансовану систему цілей, інтересів і 

пріоритетів. Від формування реалістичної, ефективної політики залежить 

добробут як окремої категорії населення, так і всього суспільства.  

Також вчені виділяють в англійській мові термін public policy, що 

означає сферу політичного управління, підконтрольну громадськості. В 

умовах глобалізації, інформатизації та неспинного розширення політичного 

простору вітчизняні науковці та практики, серед яких можна виділити 

С. Телешуна, С. Ситник, Т. Сегеду, О. Мельник, А. Кузнецова, О. Дем’янчука  

та інших, все більше досліджують проблеми становлення «публічної 

політики» в Україні. Публічна політика надає можливість громадянському 

суспільству впливати на розвиток держави, визначати орієнтири, цілі та 

завдання, контролювати діяльність влади. Ступінь політизації суспільства 

збільшується в переломні та кризові періоди, коли відбувається зміна влади, 

форм власності, трансформація духовної сфери тощо. Реалізуючи політику, 

спрямовану на розв’язання суспільних проблем, влада змушена вступати у 

взаємодію з інститутами громадянського суспільства. Саме в таких умовах 

соціальних і політичних трансформацій сьогодні перебуває Україна [228].  

На думку О. Дем'янчука, говорити про «публічну політику» доцільно 

тільки в умовах високого рівня розвитку громадянського суспільства, коли 

державна влада поступається частиною своїх повноважень органам 

самоуправління. Підкреслимо, що в такому контексті публічна політика 

охоплює й політику, яку здійснюють недержавні організації, громадські 

організації та приватні структури [43].  

Групою українських дослідників (С. Телешун та ін.) підготовлений 

навчальний посібник «Основи публічної політики та управління», у якому 

публічна політика визначена як «форма політичного процесу, яка 

реалізується в публічному просторі, підтримується інформаційно- 
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комунікаційними ресурсами та представлена комплексом прозорих 

вертикальних і горизонтальних взаємодій його учасників» [107].  

Як ми вже зазначили, на особливу увагу заслуговує практичний вимір 

взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства, 

а саме:  

– діяльність громадських рад, асоціацій, експертно-аналітичних 

структур, комісій, консультативно-дорадчих органів, інноваційних платформ 

тощо; 

– участь громадянського суспільства в обговоренні та розробці 

проєктів нормативно–правових актів, залучення інститутів громадянського 

суспільства до правозастосовної та правозахисної діяльності; 

– розвиток і підтримка діяльності організацій громадянського 

суспільства, партнерства й мереж на місцевому, регіональному та 

національному рівні; 

– підтримка бюджетів громадських ініціатив; 

– залучення громадських об’єднань до надання соціальних послуг 

населенню на основі укладених договорів з органами влади; 

– організація діяльності державно-громадських фондів; 

– залучення громадськості до організації виборчого процесу; 

– здійснення громадського контролю за діяльністю влади тощо. 

Водночас, на думку багатьох фахівців-експертів, взаємодія органів 

державної влади з інститутами громадянського суспільства у формуванні та 

реалізації публічної політики сьогодні залишається малоефективною. Як 

зазначає С. Телешун, «немає системності та механізму зворотнього зв’язку». 

Він також наголошує на недостатній прозорості діяльності органів державної 

влади, забюрократизованості процедур такої взаємодій та низькому рівні 

взаємної довіри. Також слід відмітити, що механізм громадських слухань, 

загальних зборів громадян, впровадження досвіду безпосередньої демократії 

реалізується в меншості випадків. Поділяємо думку С. Телешуна, що «органи 

державної влади та місцевого самоврядування не визнають громадські 
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організації як рівноцінних партнерів», «саме ж громадянське суспільство є 

слабким, його структура не є чіткою, а інститути недостатньо розвиненими» 

[68].  

Таким чином, державна політика сьогодні залишається базовим 

компонентом політико-управлінської діяльності, набуваючи при цьому ознак 

публічності. 

Щодо співвідношення понять «державна політика» і «публічна 

політика», то вчені як ототожнюють, так і протиставляють ці поняття, 

спираючись на механізм вироблення політики [43, 107]. В арсеналі сучасної 

науки державного управління існує багато наукових визначень поняття 

«державна політика». Автори посібника «Державна політика: аналіз та 

механізми її впровадження в Україні» (2009 р.) за загальною редакцією 

В. Тертички, визначають державну політику як «відносно стабільну, 

організовану й цілеспрямовану діяльність/бездіяльність державних 

інституцій, здійснювану безпосередньо чи опосередковано щодо певної 

проблеми або сукупності проблем, яка впливає на життя суспільства» [43, 

44, 223].   

Одним із ґрунтовних досліджень державної політики є підручник 

«Державна політика» за редакцією Ю. Ковбасюка, К. Ващенка, Ю. Сурміна 

та інших, у якому висвітлюються питання змісту та методології, практики та 

шляхів вдосконалення державної політики. У підручнику автори визначають 

державну політику, як «сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських 

заходів, рішень і дій, порядок реалізації державно-політичних рішень 

(поставлених державною владою цілей) і системи державного управління 

розвитком країни» та «практичну діяльність політичних суб'єктів і органів 

державної влади з реалізації виробленого політичного курсу та досягнення 

конкретних політичних цілей» [45]. 

В «Енциклопедії державного управління» державна політика 

представлена як «засіб, що дозволяє державі досягнути певної мети в 



40 

 

конкретній області, використовуючи правові, економічні, адміністративні 

методи впливу, спираючись на ресурси, які є в його розпорядженні» [58].  

Автори В. Бакуменко, С. Попов, на основі концепції канадського 

вченого Л. Пала, трактують державну політику «як напрям дій або  

утримання від них, обраний органами державної влади для розв’язання 

певної проблеми або сукупності взаємопов’язаних проблем» і «як засіб, що 

дозволяє державі досягнути певної мети в конкретній області, 

використовуючи правові, економічні, адміністративні методи впливу, 

спираючись на ресурси, які є в його розпорядженні» [58, 124].  

Узагальнюючи ці поняття, можемо виділити характерні риси державної 

політики, а саме: це сукупність організованих і цілеспрямованих дій; система 

цілей, заходів і рішень, які здійснюються органами державної влади; вплив 

на життя суспільства та спрямованість на розв’язання суспільних проблем. 

В «Енциклопедії державного управління» також зазначено, що в 

сучасних умовах державна політика здійснюється відповідно до основних 

напрямів діяльності держави і відображується в програмах діяльності уряду, 

національних, державних, регіональних і галузевих програмах, концепціях, 

основних напрямах і сценаріях розвитку, планах законотворчої діяльності, 

державному бюджеті [58]. Підкреслимо, що державна політика часто 

поширюється на певні сфери життя, а не на все суспільство. Законом України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» визначено напрями 

внутрішньої державної політики за ознакою сфери суспільних відносин, 

зокрема державної політики у соціальній сфері [158]. На думку вчених, 

державна політика в певній сфері – це система взаємопов’язаних, 

послідовних управлінських впливів, об’єднаних єдиною метою, об’єктом і 

принципами діяльності [4, 44]. 

Доцільно зауважити, що в науковій літературі поняття «державна 

політика у сфері соціального захисту» досліджувалося багатьма провідними 

науковцями, але уніфіковане його визначення відсутнє. Так, М. Кравченко 

зазначає, що державна політика у сфері соціального захисту – це цілісна 
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система заходів економічного, правового, соціального й організаційного 

спрямування щодо забезпечення добробуту кожного члена суспільства та 

поширюється на все населення [83]. 

Водночас група дослідників, а саме: М. Вакуленко, М. Орлатий та ін., ‒ 

додають, що державна політика у сфері соціального захисту – це управління 

соціальним захистом непрацездатного населення, що включає комплекс 

заходів із формування та реалізації соціально-економічних і правових 

гарантій, які забезпечують гідний рівень життя громадян на основі 

економічних можливостей держави [222]. 

Учений Н. Хамідуллін визначає державну політику соціального захисту 

як систему різноманітних заходів та діяльності інституціалізованих і 

неінституціалізованих суб’єктів політики щодо забезпечення економічних, 

правових і соціальних гарантій різним верствам населення, які потребують 

допомоги з боку держави, з метою створення їм рівних з іншими 

громадянами можливостей реалізації інтересів і потреб на основі 

здійснення соціального обслуговування, підтримки та допомоги громадян 

[44, 239].  

Отже, аналіз різних наукових підходів та нормативно-правового поля 

дає можливість сформувати власне бачення поняття державної політики 

соціального захисту ветеранів війни (УБД) як сукупності цілеспрямованих та 

організованих дій, рішень і заходів політичних суб’єктів, що спрямовані на 

забезпечення соціального захисту ветеранів війни, а саме ‒ створення 

сприятливого соціально-економічного середовища, належних умов для 

підтримання здоров’я та активного довголіття, надання пільг, переваг і 

соціальних гарантій. 

Слід зазначити, що держава є головним суб’єктом формування 

державної політики. Органи державної влади відіграють провідну роль у 

підготовці державної політики, оскільки саме державний апарат спільно з 

органами законодавчої влади ініціює і формує основні пропозиції щодо 
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методів, норм, пріоритетів, а також стратегічних напрямів здійснення 

державної політики.  

Л. Козлова зауважує, що формування державної політики в Україні 

відбувається на основі активної, або представницької моделі [81]. Відповідно 

до Конституції України, визначення засад внутрішньої та зовнішньої 

політики належить до повноважень Верховної Ради України (далі - ВРУ), а її 

реалізація ‒ до компетенції виконавчої влади [83]. З огляду на це державну 

політику розробляють і здійснюють такі інститути влади, як ВРУ та уряд на 

чолі центральних і місцевих органів виконавчої влади. Також до формування 

державної політики залучаються інші суб’єкти, а саме ‒ партії, асоціації 

громадянського суспільства, дослідні центри, представники бізнесу, 

культури, науки та інші. Підкреслимо, що в центрі вироблення політики 

держави є базові інтереси суспільства та стратегічні потреби відповідного 

етапу розвитку держави. Отже, завданням державної влади є виявлення 

суспільних проблем і вироблення стратегії щодо їх розв’язання. За умов 

обмеженості ресурсів державна політика повинна бути спрямована на 

найнагальніші проблеми суспільства, які загрожують соціальній і політичній 

стабільності. Невчасна ідентифікація проблеми та невживання заходів щодо 

їх розв’язання призводить до конфліктів, криз, соціальних вибухів і 

катастроф, революцій тощо. Також важливим аспектом у формуванні 

державної політики є динаміка проблеми та її актуальність [45, 56]. 

Підкреслимо, що проблема соціального захисту УБД в умовах збройного 

конфлікту та війни є однією з актуальних проблем сьогодення.  

Сформована державна політика після її ухвалення та легітимації, 

потребує динамічного процесу досягнення поставлених цілей, тобто 

реалізації. Механізм реалізації державної політики вчені розглядають як 

сукупність засобів, методів і ресурсів, які забезпечать вжиття запланованих 

заходів (організаційно-управлінських, нормативно-правових, фінансово-

економічних, соціально-психологічних та інших) відповідно до поставлених 

цілей. Також науковці визначають механізм реалізації державної політики 
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через державний механізм управління, який включає в себе механізми 

державного управління, місцевого самоврядування, функціонування 

громадського і приватного секторів тощо. Запорукою успіху реалізації 

державної політики є чіткий розподіл владних повноважень і скоординована 

діяльність між різними органами влади, наявність необхідних ресурсів, 

розроблені та затверджені на законодавчому рівні плани та програми, заходи 

щодо досягнення поставлених цілей [45].  

Погоджуємося з думкою, що реалізація державної політики є частиною 

системи управління та здійснюється за допомогою механізмів державного 

управління [71, 188]. На сучасному етапі розвитку науки публічного 

управління та адміністрування немає загальноприйнятого поняття  

«механізму державного управління» та єдиного підходу до його трактування. 

Так, автори «Енциклопедичного словника з державного управління» 

Г. Одінцова, В. Дзюндзюк, Н. Мельтюхова, Н. Миронова, О. Коротич  

зазначають, що механізми державного управління – це способи розв’язання 

суперечностей явища чи процесу в державному управлінні, послідовна 

реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій 

орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй форм і 

методів управління [58]. Таку думку також поділяють В. Бакуменко, 

В. Князєв, визначаючи механізм державного управління як практичні заходи, 

засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади 

впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою 

досягнення поставлених цілей [101, 234].   

Заслуговує на увагу визначення М. Круглова, який трактує механізм 

державного управління як сукупність економічних, мотиваційних, 

організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів 

державного управління на діяльність об’єктів, що забезпечує узгодження 

інтересів учасників державного управління, які взаємодіють [88].   

Учений В. Авер’янов визначає механізм державного управління як 

сукупність відповідних державних органів, організованих у систему для 
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виконання цілей (завдань) державного управління відповідно до їх правового 

статусу та правових норм, які регламентують організаційні засади та процес 

реалізації вказаними органами свого функціонального призначення [48].  

Водночас Н. Нижник зазначає, що механізм державного управління - це 

складова системи управління, що охоплює: цілі управління, елементи об’єкта 

та їх зв’язки, на які справляється вплив, діяння в інтересах досягнення цілей, 

методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси управління, соціальний та 

організаційний потенціали [105].   

Універсальне визначення запропоноване О. В. Федорчак, яка зазначає, 

що механізм державного управління - це система, призначена для 

практичного здійснення державного управління та досягнення поставлених 

цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на 

об’єкт управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним 

забезпеченням [237]. Досліджуючи визначення механізму державного 

управління з погляду функціонального наповнення, науковці виділяють: 

механізми-інструменти (знаряддя), механізми-системи (взаємопов’язані 

елементи) та механізми-процеси (послідовність перетворень). 

Щодо методів державного управління, поділяємо думку вчених, що це 

офіційні способи владного впливу держави та державних органів на процеси 

суспільного й державного розвитку. Методи класифікують за характером 

впливу: прямі, непрямі; за масштабами впливу: часткові, загальні; за формою 

впливу: стримувальні, обмежувальні, стимулювальні; за сферою впливу: 

галузеві, ситуативні, цільові; за територією впливу: державні, регіональні, 

місцеві; за способом впливу: фінансові, нефінансові; за часом дії: 

короткострокові, середньострокові, довгострокові. 

Інструменти державної політики - це специфічні засоби, набір 

конкретних предметів, що використовуються в управлінському процесі та за 

допомогою яких політика втілюється в життя. Інструменти класифікують за 

ступенем обов’язковості їх дій на примусові, змішані та добровільні [45, с.69, 

81, 82]. Щодо соціального захисту УБД, практичною реалізацією 
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інструментів є пенсії, соціальні виплати, субсидії, пільги, плани заходів, 

цільові та комплексні програми, статути, рекомендації тощо.  

Механізми державного управління за методами та засобами, що 

можуть належати до їх складу, поділяють на: адміністративні (організаційні, 

розпорядчі, інституційні), правові, економічні, політичні, соціальні, 

психологічні, моральні, етичні, інформаційні, комбіновані (наприклад, 

економічно-фінансові, інформаційно-аналітичні, організаційно-управлінські 

тощо). Наявні методи державного управління становлять основу цільових 

механізмів державного управління [45,241].  Зазначимо, що незважаючи на 

розмежування та власні функції механізми взаємопов’язані та мають ознаки 

інших механізмів, тобто залежно від складності проблеми механізм може 

бути комплексним і включати в себе набір окремих механізмів, які тісно 

взаємопов’язані та забезпечують реалізацію конкретних напрямів державної 

політики відповідно до сфер суспільної діяльності. В «Енциклопедії 

державного управління» зазначено, що «залежно від засобів, які 

використовуються у конкретних механізмах державного управління, вони 

можуть бути політичними, економічними, соціальними, організаційними та 

правовими, а також комплексними відповідно до основних сфер суспільної 

діяльності» [58].   

Так, на думку Н. Брюховецької, комплексний механізм державного 

управління може складатися із таких видів механізмів: економічного 

(механізми державного управління банківською, грошово-валютною, 

інвестиційною, інноваційною, кредитною, податковою, страховою 

діяльністю тощо); мотиваційного (сукупність командно-адміністративних і 

соціально-економічних стимулів, які спонукають державних службовців до 

високоефективної роботи); організаційного (об’єкти, суб’єкти державного 

управління, їх цілі, завдання, функції, методи управління та організаційні 

структури, а також результати їх функціонування); політичного (механізми 

формування економічної, соціальної, фінансової, промислової політики 

тощо); правового (нормативно-правове забезпечення: закони і постанови 
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ВРУ, укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України (далі - КМУ), а також методичні рекомендації та 

інструкції тощо) [12]. Більшість вчених дотримуються аналогічної думки, а 

інші виділяють та розмежують основні механізми для певної сфери 

діяльності, зазначаючи лише їх комплексне використання [55, с.82].   

Ми погоджуємося з думкою вчених стосовно комплексності 

використання механізмів державного управління та вважаємо за доцільне 

застосовувати в дисертаційному дослідженні такий комплекс базових 

механізмів реалізації державної політики соціального захисту УБД: 

інституціально-правовий, соціально-економічний, інформаційно-

комунікативний, адаптивно-психологічний (рис. 1.6). Зазначені механізми 

державного управління тісно взаємодіють між собою, спрямовані на 

досягнення мети державної політики та виконання відповідних завдань для її 

здійснення. Грамотно опрацьовані й своєчасно запроваджені в практику 

механізми державного управління соціального захисту УБД підвищують 

ефективність державної політики в обраній сфері. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 1.6. Комплекс механізмів реалізації державної політики 

соціального захисту УБД (складено автором за [12, 41, 42, 45, 238]) 

 

Інституціально-правовий механізм державного управління у сфері 

соціального захисту УБД на нинішньому етапі державотворення має велике 

 

Комплекс 

механізмів 

державного 

управління 

соціального 

захисту УБД 

Інституціально-

правовий 

Соціально-

економічний 
Інформаційно-

комунікативний 

Адаптивно-

психологічний  



47 

 

значення, адже в процесі реформування системи соціального захисту 

військовослужбовців відбуваються інституційні перетворення, створюються 

нові державні органи, служби та організації, оновлюється законодавча база. 

Крім того, на шляху до інтеграційних прагнень України, розбудова 

ефективних інститутів й удосконалення законодавства виступає основою для 

становлення демократичної та соціальної держави.  

Серед науковців немає єдиного погляду щодо поняття інституціально-

правового механізму. Аналіз літературних джерел засвідчує, що частина 

вчених співвідносять поняття «інституціальний», «організаційний», 

«правовий» та комбінації цих механізмів, а інші розрізняють їх. Зокрема під 

«інституціальним механізмом» розуміють сукупність інститутів, 

взаємозв’язків між інститутами, спосіб встановлення порядку, методологію 

впливу на формування інституційного середовища, систему правових норм і 

принципів, поєднання правил та організаційних структур тощо. Слід 

зазначити, що в науковій літературі існують суперечності й щодо розуміння 

поняття «інститут». Науковець О. Федорчак на основі ґрунтовного 

дослідження наводить два основних підходи до трактування інститутів, 

відповідно до яких інститути визначаються: як сукупність відповідних норм і 

правил, які закріплені у формі законів чи існують неформально; як певні 

утворення, організації, установи, чи об’єднання людей (від системи органів 

державної влади до громадянських організацій, асоціацій, сім’ї), що 

підтримують, контролюють і забезпечують виконання встановлених норм 

[237]. 

Поняття «організаційний механізм державного управління» вчені 

визначають як організаційну побудову; ієрархічну структуру органів 

державної влади, розподіл функцій і повноважень між ними та організаційну 

структури конкретного органу влади; функціональні взаємозв’язки, права 

суб’єктів управління й об’єктів управління, їх обов’язки, відповідальність за 

прийняття неправомірних рішень, належні їм компетенції тощо [67, 101].    
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Під «правовим механізмом державного управління» розуміють 

процедуру створення, реалізації та дотримання норм права суб’єктами 

управління та об’єктами управління, що регламентуються законодавчими 

актами та нормативно-правовими документами; різні форми управлінської 

діяльності щодо підготовки, ухвалення та реалізації нормативно-правових 

актів; сукупність законів і підзаконних нормативно-правових актів, 

основоположними серед яких є Конституція України, тощо [57, 101, 238].    

На нашу думку, не існує чіткої межі між організаційним, правовим та 

інституціальним механізмами. Як зазначає вчений Д. Норт   «..не існує інших 

рішень, ніж застосування інституційних механізмів, для того, аби встановити 

правила гри, і використання організацій – аби забезпечити дотримання цих 

правил». Погоджуємося з думкою вчених, що саме організація може 

виступати суб’єктом інституціального механізму, бути засобом узгодження 

цілей, інституалізації політичних, економічних та інших відносин між 

суб’єктами державної політики, налагодження взаємозв’язків, формою 

розподілу обов’язків та відповідальності тощо. У свою чергу, існування 

зазначених механізмів не можливе без правового та кадрового забезпечення, 

оскільки структура, функції та дії органів державної влади визначаються 

законодавством та потребують кваліфікованих кадрів [238]. Тож вважаємо 

доцільним в дисертаційній роботі використовувати «інституціально-

правовий механізм» як складне утворення, що охоплює: 

– формалізовану організаційну структуру (органи державної та 

місцевої влади, інститути громадянського суспільства, які формують та 

реалізують політику у сфері соціального захисту УБД);  

– законодавство, норми та правила, які регулюють зміст політики 

соціального захисту УБД 

– кваліфіковані кадри, які здатні ефективно вирішувати професійні 

завдання.  

Дія соціально-економічного механізму виявляється в забезпеченні 

економічної, фінансової, соціальної, інвестиційної, інноваційної діяльності 
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шляхом створення необхідних соціальних та економічних умов, 

бюджетування та фінансування державної політики соціального захисту 

УБД. Кожна економічна система вибудовується з метою координації 

діяльності її суб’єктів для вирішення їх соціально-економічних проблем і 

реалізації конкретних економічних інтересів [220]. Поняття «соціально-

економічний механізм» поширювалося з набуттям ознак соціальної 

економіки в механізмах розподілу ресурсів національних систем.   

Стосовно соціального захисту УБД сутність соціально-економічного 

механізму являє собою специфічний, якісно визначений вплив держави 

засобами й методами регулювання, що поєднують прямий і зворотний зв'язок 

і визначають можливість цілеспрямованого руху, функціонування й розвитку 

керованої системи з метою реалізацій цілей політики соціального захисту 

УБД. У свою чергу соціальна складова механізму спрямована на створення 

належних умов і задоволення соціальних потреб УБД. Економічна складова 

механізму забезпечує формування та визначення сприятливих умов розвитку 

економічного потенціалу країни й підвищення ефективності його 

використання, а також надання державної фінансової допомоги ветеранам. 

Доречно виокремити важливість фінансової складової в процесі реалізації 

політики соціального захисту УБД. Від рівня фінансування, своєчасного й 

повного фінансового забезпечення соціальних виплат і цільових державних 

програм, направлених на допомогу у вирішенні ключових соціальних питань, 

залежить якість і своєчасність медичної та психологічної реабілітації, 

забезпеченість житлом, грошова допомога, соціальна та професійна адаптація 

УБД.  

Соціально-економічний механізм забезпечує реалізацію державної 

політики соціального захисту УБД через відповідні державні програми, які 

спрямовані на розв’язання соціальних проблем, формуються з огляду на 

стратегічні цілі державної політики та фінансуються з державного бюджету.  

Інформаційно-комунікативний механізм забезпечує одержання, 

використання, поширення й зберігання інформації, координацію та 
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узгодженість дій суб’єктів і об’єктів державної політики, соціальну 

взаємодію, моніторинг реалізації основних напрямів політики в зазначеній 

сфері та статистичну звітність, запровадження новітніх інформаційних 

технологій. Він складається з певних послідовних процесів і практичних 

заходів, покликаний забезпечити доступ до інформації всіх учасників 

формування й реалізації державної політики соціального захисту УБД й 

установлення зворотного зв’язку. Інформаційна складова механізму полягає 

в організації цілеспрямованих масивів інформації та інформаційних потоків з 

метою аналізу одержаних результатів для підготовки, обґрунтування й 

ухвалення управлінських рішень органами державного управління. 

Доступність створюваної державними органами інформації демонструє 

прозорість і демократичність державного управління, підвищує безпеку 

суспільства та рівень життя. В умовах сьогодення суть цього механізму 

полягає в забезпеченні не тільки інформаційних потреб, а й інформаційної 

безпеки держави, формуванні системи національних інформаційних ресурсів, 

інформаційно-аналітичної діяльності та позитивної громадської думки щодо 

державної політики тощо [40]. Комунікативна складова механізму забезпечує 

налагодження ефективної взаємодії діяльності органів публічної влади на 

засадах партнерства, налагодження зворотного зв’язку, участь інститутів 

громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики, 

тобто соціальну взаємодію, спрямовану на досягнення зазначеної мети [55, 

242]. 

Подальший розвиток суспільства вимагає від влади опанування 

психологічних навичок і застосування адаптивно-психологічного механізму 

державного управління [89]. Адаптивно-психологічний механізм державного 

управління у сфері соціального захисту УБД повинен охоплювати комплекс 

методів і заходів соціально-психологічного характеру, спрямованих на 

створення умов для діалогової взаємодії та взаємної довіри, партнерства й 

співробітництва, подолання соціальної напруженості, психологічну 

реабілітацію та соціальну адаптацію УБД тощо. У сучасних умовах метою 
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зазначеного механізму також є формування позитивного іміджу УБД  та 

здійснення впливу на суспільну свідомість щодо ставлення населення до 

УБД. 

Більш детально всі наведені механізми реалізації державної політики 

соціального захисту УБД розглянуто та проаналізовано в другому розділі 

дисертаційного дослідження. 

Таким чином, на підставі аналізу сучасних наукових поглядів щодо 

реалізації державної політики, структури механізмів державного управління 

сформоване власне бачення сутності державної політики соціального захисту 

УБД та комплексу базових механізмів її реалізації. Зазначимо, що в чинних 

урядів завжди є альтернатива при виборі механізмів державного управління, 

які би відповідали меті їх політики. 

 

1.3. Концептуальні підходи до формування систем соціального 

захисту учасників бойових дій та антитерористичних операцій у світі  

 

Сьогодні Україна має статус стратегічного партнера 

Північноатлантичного альянсу (далі- НАТО) та країни-кандидата на вступ до 

Європейського Союзу (далі - ЄС). Досягнення поставлених цілей, 

наближення до міжнародних стандартів здійснюється шляхом глибоких 

соціально-економічних реформ і вдосконаленням державної політики в 

ключових сферах суспільного життя. Міжнародна співпраця надає 

можливість отримання Україною досвіду у вирішенні багатьох питань та є 

однією зі складових розвитку публічної політики [22]. Запровадження 

досвіду держав Європейського Союзу та членів НАТО щодо соціального 

захисту військовослужбовців є одним із пріоритетів взаємодії з Альянсом та 

розвитку державної політики [192].   

Політика соціального захисту ветеранів, а саме учасників бойових дій, 

у розвинених країнах відноситься до пріоритетного напряму в державному 

управлінні. У країнах НАТО та ЄС також немає окремого статусу УБД, ця 
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категорія відноситься до ветеранів війни або ветеранів бойових дій. Ветерани 

визнаються суспільством як носії високих цінностей: патріотизму, честі, 

відваги й любові до Батьківщини. До країн світу, які досягли високого рівня 

соціального захисту ветеранів та здатні забезпечувати 

конкурентоспроможність військової служби, можна віднести: Сполучені 

Штати Америки (далі - США), Велику Британію, Федеративну Республіку 

Німеччину (далі - ФРН), Францію. Також цікавим для України є досвід 

Хорватії та Грузії.  

Відсутність власного досвіду подолання наслідків для учасників 

бойових дій та збройних конфліктів актуалізує наукові дослідження 

досягнень у цій царині країн з позитивною практикою розбудови систем 

соціального захисту ветеранів, що надасть можливість удосконалити 

національну систему соціального захисту, ураховуючи економічні, політичні 

та інші реалії України.  

Аналіз міжнародного досвіду систематизовано за такими параметрами, 

як суб’єкти формування та реалізації політики, нормативно–правове 

забезпечення та основні напрями діяльності у сфері соціального захисту 

ветеранів. 

Суб’єктами формування державної політики соціального захисту 

ветеранів є органи державної влади та інститути громадянського суспільства, 

які визначають основні напрями захисту. Зауважимо, що уряди мають 

відповідний виконавчий орган, який разом з іншими інститутами влади 

реалізує політику соціального захисту ветеранів - УБД. (табл. 1.1) 
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Таблиця 1.1  

 Основні суб’єкти формування та реалізації державної політики соціального 

захисту ветеранів-УБД в країнах світу* 

Країна Основний виконавчий 

орган  

Інші суб’єкти формування та реалізації державної 

політики щодо ветеранів/УБД 

США Міністерство у справах 

ветеранів  
- Міністерство оборони 

- Міністерство охорони здоров’я та соціального 
забезпечення 

- Міністерство національної безпеки 

- Міністерство праці 

- Адміністрація ветеранів 

- Громадські організації, фонди, спілки та ін. 

Велика Британія Міністерство оборони - Міністерство охорони здоров’я  

- Міністерство освіти 

- Служба захисту ветеранів 

- Громадські організації, об’єднання, асоціації, фонди 

та ін. 

ФРН Міністерство оборони - Міністерство охорони здоров’я  

- Соціальна служба бундесверу 

- Служба добробуту бундесверу 

- Адміністративно–господарські управління 

гарнізонів 

- Військові профспілки 

- Інститут довіреної особи 

- Громадські організації, об’єднання та ін. 

 

Франція Міністерство збройних сил - Соціальна служба збройних сил 

- Обсерваторія охорони здоров’я ветеранів 

- Національне бюро у справах ветеранів та жертв 

війни 

- Асоціація бойового світу 

- Неурядові та інші громадські організації 

Хорватія Міністерство у справах 

ветеранів 
- Міністерство оборони 

- Хорватський будинок ветеранів 

- Асоціації Вітчизняної війни 

- Кооперативи хорватських ветеранів 

- Громадські організації та ін. 

Грузія Державна служба у 

справах ветеранів 
- Міністерство охорони здоров’я  

- Органи державного та місцевого самоврядування 

- Громадські організації та ін. 

*Перекладено й систематизовано автором за [223, 260-271] 

 

Розвинуті країни мають ефективні нормативно–правові, організаційні, 

фінансові, інформаційні, комунікативні та інші механізми, які змінюються й 

удосконалюються відповідно до мінливих умов життя і внутрішньої ситуації 

в країні та світі. Утім можна виділити ряд спільних рис і відмінностей у 

напрямах державної політики соціального захисту УБД та ветеранів 

розвинутих країн світу (ФРН, Велика Британія, США, Французька 
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Республіка, Республіка Хорватія, Республіка Грузія). (рис. 1.7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні напрямки соціального захисту ветеранів бойових  

 

 

Рис. 1.7. Особливості соціального захисту УБД країн світу (Джерело: 

розроблено автором за даними [223; 260-271; 273) 

 

Сполучені Штати Америки мають одну з найбільш комплексних 

систем допомоги ветеранам. Ще в ХVI ст. солдатам-інвалідам надавали 

медичну допомогу й підтримку, пізніше, в ХVIІ ст., інвалідам війни почали 

виплачувати пенсії, а у ХVIII-XIX ст. – національну програму допомоги 

ветеранам було розширено для їх сімей. Після Першої світової війни 

пільгами для ветеранів опікувалися три різні федеральні відомства: Бюро 

ветеранів, Бюро пенсійного забезпечення Міністерства внутрішніх справ та 

Національний дім для солдатів-добровольців-інвалідів. У 1930 році була 

створена Адміністрація ветеранів - для "консолідації та координації 

діяльності уряду, яка направлена на ветеранів війни". Після Другої світової 

війни спостерігалося значне збільшення чисельності ветеранів, і конгрес 

запровадив велику кількість нових пільг. У 1989 році була проведена 

  

   Пенсійне забезпечення 

   Охорона здоров’я 

   Пільгове забезпечення (включно членів сім’ї) 

   Професійна адаптація та психологічна реабілітація 

   Вирішення житлових питань 

США ФРН Велика 

Британія 
Грузія 

Французька 

Республіка 

Республіка 

Хорватія 

Страхування 

життя 

 

Пільгові іпотечні 

кредити 

Пастирська 

опіка 

Інформаційні 

платформи 

Особливості соціального захисту УБД країн світу 

Спільні напрями соціального захисту УБД: 
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модернізація адміністрації ветеранів, унаслідок чого було створено 

Міністерство у справах ветеранів США (далі – Міністерство США) [226].  

Міністерство США є державним органом виконавчої влади США, який 

у межах своєї компетенції діє спільно з Міністерством оборони й 

Міністерством охорони здоров’я та соціального забезпечення США у сфері 

соціального захисту ветеранів військової служби та членів їх сімей. До 

роботи також залучаються Міністерство національної безпеки, Міністерство 

праці та інші урядові й неурядові структури США.  

Міністерство США є другим за чисельністю персоналу органом у 

системі федерального уряду США: станом на 2019 рік воно налічувало понад 

340 тис. державних службовців і працівників. До складу Міністерства США 

входять такі основні департаменти та адміністрації:  

– адміністрація з питань медичного забезпечення (Veterans Health 

Administration); 

– адміністрація з питань пільг і привілеїв  (Veterans Benefits 

Administration); 

– адміністрація у похоронних справах та з питань утримання місць 

поховання ветеранів військової служби (National Cemetery Administration) 

[266].   

Основною функцією Міністерства США є підтримка ветеранів шляхом 

надання певних пільг, послуг і реалізації соціальних програм. Послуги та 

пільги надаються через державну систему закладів, яка складається із 143 

лікарень, 1241 амбулаторії, 300 центрів ветеранської медицини, а також із 56 

регіональних і 248 державних відомств. Міністерство США має центральний 

офіс (VACO), який розташований у Вашингтоні (округ Колумбія). 

Варто відзначити, що окремого закону, який визначає соціально-

правовий захист ветеранів на зразок Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у США немає. Військові закони, 

ухвалені конгресом, містять загальні положення з питань військового 

будівництва, деталізовані актами Президента та органами військового 
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управління. Основними з них є Єдиний кодекс військової юстиції (1951) і 

Керівництво для військових судів (1969) [250]. Найбільш детально соціально-

правовий статус ветеранів США регулюється статутами, постановами, 

положеннями та іншими нормативно-правовими актами. Загальні положення 

про соціально-правовий статус військовослужбовців, їх пенсійне 

забезпечення викладено у Кодексі законів США (USCode, 10) [276]. 

У збройних силах США діє цілком автономна від 

загальногромадянської система військово-кримінального, військово-

адміністративного права й органів військової юстиції. Також існують різні 

судові і позасудові інститути, які забезпечують захист соціальних прав і 

свобод військовослужбовців. У США діє військово-юридична служба 

збройних сил, яка являє собою складну систему взаємозалежних посадових 

осіб і органів військової юстиції (відділів, управлінь, центрів і установ), 

призначену для розв’язання задач з правового забезпечення діяльності 

командирів усіх ступенів, штабів, служб та інших зацікавлених осіб 

відповідно до вимог військового законодавства, внутрішнього законодавства 

США, норм міжнародного права. 

Відповідно до законодавства США громадяни, які прослужили на 

військовій службі не менше терміну, встановленого для курсу підготовки 

новобранця (180 і більше днів) і звільнені не з причини негідної поведінки, 

підпадають під категорію «ветеран» й отримують право на користування 

певними пільгами. Ветерани збройних сил США, які проходили військову 

службу в мирний час, мають також право на отримання окремих пільг і 

привілеїв, які надаються учасникам війни та збройних конфліктів [69].  

У рамках своїх повноважень Міністерство США веде базу даних 

громадян США, які проходили військову службу у воєнний час або які брали 

участь у збройних конфліктах, включаючи ветеранів, що проживають поза 

межами США. За офіційними даними Міністерства США, чисельність 

ветерані станом на 2017 рік становила 18,6 млн. осіб. Середній вік ветеранів-

чоловіків становив 65 років, а вік жінок-ветеранів – 51 рік.  
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До основних напрямів діяльності Міністерства США належить: 

– пенсійне забезпечення; 

– страхування життя; 

– професійна реабілітація та зайнятість; 

– медична реабілітація та догляд; 

– оформлення іпотечних кредитів (позики на житло); 

– інші пільги та допомоги (при втраті працездатності, втраті 

годувальника, виплати при похованні та ін.). 

Допомога та пільги ветеранам війни надаються в матеріальній (виплати 

допомоги по інвалідності, з безробіття, пільги на медичне обслуговування, 

страхування життя, надання кредитів та позик і інші виплати) і 

нематеріальній (отримання освіти та працевлаштування, надання 

психотерапевтичної допомоги, організація похорону та інше) формах. 

Зазначені види матеріального забезпечення затверджуються конгресом США 

та можуть змінюватися у зв’язку з інфляцією. Бюджет Міністерства у 

справах ветеранів у 2018 році становив 348,434 млн. доларів США. 

Ветерани США також мають право на одержання компенсацій з 

інвалідності та при втраті годувальника. Програма компенсації з інвалідності 

передбачає щомісячні виплати ветеранам за визнання наслідків інвалідності, 

захворювань або травм, що виникли або посилилися під час військової 

служби. Пенсія з інвалідності виплачується певним ветеранам війни, які 

часткова або повністю втратили працездатність. Щомісячна пенсія з 

інвалідності для ветеранів США вираховується залежно від ступеня 

інвалідності за шкалою від 10 до 100 відсотків (так само, як й у 

Великобританії). Подати заяву на отримання пенсії з інвалідності можна он-

лайн, використовуючи сервіс eBenefits, через акредитованих агентів або у 

регіональному офісі Міністерства [266]. Допомога у зв’язку з втратою 

годувальника виплачується члену сім’ї: подружжю, дітям або батькам 

військовослужбовця, який загинув під час виконання службових обов’язків 

або через хворобу, пов’язану з несенням служби [69].  
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Наразі в США реалізується понад 100 федеральних і відомчих програм 

за такими напрямами: 

– інформаційне забезпечення ветеранів (Мережа ветеранів); 

– пільгове забезпечення сімей ветеранів; 

– кар’єра та зайнятість; 

– забезпечення житлом та скорочення числа бездомних ветеранів; 

– соціальна реабілітація інвалідів; 

– освіта й навчання; 

– медична допомога; 

– психологічне здоров’я (посттравматичний стресовий розлад); 

– підтримка ветеранських меншин; 

– адаптивні спортивні заходи та ін. 

Навчальні програми надають ветеранам можливість 

перекваліфікуватися на нові спеціальності. Програми з професійної 

реабілітації, кар’єри та зайнятості (програма VR & E) розроблені з метою 

допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Американським 

ветеранам пропонується заздалегідь скласти свій індивідуальний план 

адаптації (Individual Transition Plan (ITP), який являє собою план дій, що 

ґрунтується на унікальних уміннях, знаннях, досвіді та можливостях 

конкретного військовослужбовця. Його форма довільна  створюється самим 

військовослужбовцем для самого себе. У складанні плану ветеранам 

допомагають спеціальні консультанти, які діють відповідно до державної 

програми підтримки адаптації ветеранів до цивільного життя (Transition 

Assistance Program). Усі військовослужбовці США мають право на адаптацію 

протягом 180 днів до звільнення в запас або у відставку. Це право не 

залежить від вислуги років на військовій службі. Американським 

військовослужбовцям, ветеранам надається можливість обрати місце 

стажування в багатьох компаніях і на підприємствах [19].  

Програми забезпечення житлом включають надання позики на 

придбання житла, утримання та адаптацію будинків до нових вимог у разі 
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інвалідності. Програми страхування життя забезпечують 

військовослужбовців та їхні сім'ї загальнодоступним страхуванням життя, а 

також страхуванням від професійних травм.  

Потрібно відзначити, що в США велику увагу приділяють соціально-

психологічній адаптації ветеранів. Згідно із дослідженнями, проведеними 

американським національним центром аналізу та статистики ветеранів, 

зростає потреба в наданні психологічної підтримки та подоланні 

посттравматичних синдромів. З цією метою міністерство США, починаючи з 

2011 року, майже вдвічі збільшило бюджет для вирішення цієї проблеми. 

Крім цього створюються мережі реабілітаційних центрів, у яких надається 

допомога ветеранам з психологічними захворюваннями, отриманими  

внаслідок перебування у зонах бойових дій. У цілому реалізація соціального 

захисту ветеранів США сприяє високій привабливості служби в збройних 

силах США. 

У Великій Британії також функціонує ефективна система соціального 

захисту військовослужбовців, яка склалася за роки багатовікової історії. 

Комплектування збройних сил Великої Британії відбувається на 

добровільних засадах вже понад 10 років. Уряд Великої Британії проводить 

заходи щодо підтримки популярності та престижу військової служби з метою 

залучення добровольців до укладання контрактів. Виконавчим державним 

органом, який відповідає за пенсійне та соціальне забезпечення ветеранів і 

членів їх сімей, є Міністерство оборони, а саме - підрозділ ветеранів Великої 

Британії (Veterans UK) [267]. Основна його функція – підтримка та допомога 

ветеранам, надання пенсійного забезпечення та компенсацій. До складу 

підрозділу входить Служба захисту ветеранів ( VWS ), яка надає підтримку 

ветеранам через національну мережу «менеджерів з добробуту» у 

Великобританії та Ірландії.  Крім Міністерства оборони, наданням 

соціального захисту ветеранам займаються Міністерство охорони здоров'я,  

Міністерство освіти та громадські організації (Combat Stress, Big White Wall, 
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SSAFA, Medical Assistance (NHS), The Royal British Legion (TRBL) та ін. 

(табл. 1.2)  

Таблиця 1.2 

 Основні громадські  організації підтримки ветеранів  Великої Британії * 

Організація Напрям діяльності 

Medical Assistance (NHS) Надання медичної допомоги 

The Royal British Legion 

(TRBL) 

Інформаційне забезпечення ветеранів і членів їх сімей  

через інтернет платформу «База знань».  Організація 

надає інформацію та допомогу ветеранам для отримання 

доступу до різних видів підтримки [268].  

SSAFA Військова благодійна організація, яка надає послуги 

соціальної адаптації, психологічної реабілітації, 

фінансову підтримку, консультації. В організації 

працюють підготовлені волонтери й соціальні 

працівники, надається спеціальна індивідуальна 

підтримка та здійснюється догляд за ветераном. SSAFA 

співпрацює з місцевими органами влади, мають філіали 

по всій країні й міжнародні відділення в Кіпрі, Франції, 

Німеччині та Ірландії [273].  

Combat Stress Провідна благодійна організація з питань 

психологічного здоров'я для ветеранів. Організація надає 

безкоштовне лікування й підтримку ветеранам. Також 

існує безкоштовний і конфіденційний телефонний сервіс 

для ветеранів і їхніх сімей, який працює 24 години. 

 

Big White Wall Онлайн-підтримка ветеранів через створену інтернет 

спільноту для відновлення психологічного здоров’я.   

*Перекладено й систематизовано автором за [267]. 

 

Аналізуючи досвід Великої Британії, можемо сказати, що основну 

допомогу ветеранам надають громадські організації та благодійні фонди, 

держава лише виконує координаційну функцію між приватними 

ініціативами, що розробляють та імплементують проєкти підтримки 

ветеранів. Основними нормативно-правовими документами, які визначають 

порядок проходження військової служби, є закони «Про армію» 1975 року та 

«Про резерв» 1996 року, Військова доктрина Великої Британії (1996), а також 

Положення Королеви Великої Британії про армію, інші положення, окремі 

накази «Наказ про Збройні сили та резервні сили» (2011), «Наказ про 

пенсійне обслуговування» (2006) [270]. Відповідно до законодавства існують 
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військова поліція, військова прокуратура та військові суди. Судді військових 

судів обов’язково військовослужбовці, але нагляд за судами здійснюють 

цивільні суди. Особливістю військової системи Великої Британії є те, що 

вона будується на великій повазі до військових командирів. У 

Великобританії законом забороняється створення військових профспілок, 

проте військовослужбовці можуть наприкінці служби вступати в цивільні 

профспілки за своїми новими професійними напрямами. 

Загальна кількість ветеранів у Великій Британії у 2016 році становила 

близько 2,5 млн. осіб, серед них 35 % ветеранів працездатного віку та 45 % 

пенсійного віку. Лише 10 % ветеранів становлять жінки [267].   

Основні пільги ветеранам надаються в рамках таких соціальних 

програм: 

– програми компенсації військовослужбовцям (Armed Forces 

Compensation Scheme);  

– програми пенсійного забезпечення інвалідів війни (War Disablement 

Pension);  

– програми пенсійного забезпечення вдів та вдівців 

військовослужбовців, які загинули на війні (War Widows and Widowers 

Pension);  

– програми пенсійного забезпечення учасників бойових дій (War 

Veteran Pension). 

Відповідно до Програми компенсації військовослужбовцям Великої 

Британії надається компенсація за будь-яку травму, хворобу або смерть 

унаслідок служби з 6 квітня 2005 року. Залежно від визначення ступеня 

тяжкості травми або хвороби здійснюються одноразова виплата (від 1236 до 

650000 фунтів стерлінгів) або гарантована регулярна виплата (виплачується 

до кінця життя). Заява на отримання компенсації має бути подана не пізніше 

7 років з таких подій:  

– дати інциденту, що призвів до травми чи хвороби;  
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– дати, коли служба в збройних силах спричинила ускладнення 

травми чи хвороби, отриманої поза службою;  

– дати звернення за медичною допомогою (у разі, якщо конкретну 

дату виникнення травми чи хвороби встановити не вдалося); 

–  дати звільнення із збройних сил Великої Британії. 

Відповідно до Програми пенсійного забезпечення учасників бойових 

дій компенсація надається за будь - яку травму, хворобу або смерть унаслідок 

участі в бойових діях до 5 квітня 2005 року. Компенсація за програмою 

здійснюється у формі одноразової виплати та пенсії (виплачується кожного 

тижня або кожного місяця). Розмір виплати залежить тільки від ступеня 

втрати працездатності або інвалідності ветерана. Ступінь втрати 

працездатності розраховується у відсотковому значенні. Якщо інвалідність 

оцінюється менш ніж у 20% (наприклад, втрата пальця), заявник має право на 

одноразову виплату, якщо в більш ніж 20% - призначається регулярна пенсія. 

Часових обмежень подання заяви на отримання компенсації за цією 

програмою немає [268].  

Відповідно до програми пенсійного забезпечення вдів та вдівців 

передбачається виплата коштів удовам і вдівцям військовослужбовців, які 

загинули в ході бойових дій, перебуваючи на службі в збройних силах до 6 

квітня 2005 року. Удови осіб, які загинули після 6 квітня 2005 року, можуть 

отримати компенсацію в рамках Програми компенсації 

військовослужбовцям. Пенсія військової вдови чи вдівця виплачується 

різними ставками й може складатися з кількох елементів залежно від віку й 

конкретних умов. Вона може включати:  

– базову пенсію, яка не оподатковується й виплачується дружині, 

чоловіку, партнеру (за офіційно зареєстрованим одностатевим шлюбом) чи 

співмешканцю, який проживав із загиблим як подружжя;  

– додаткову пенсію (у разі, якщо військовослужбовець був 

звільнений зі збройних сил до 31 березня 1973 року);  
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– податкову пільгу для осіб похилого віку, яким виплачується пенсія 

удови, після досягнення ними віку 65 років; зростає по досягненню віку 70 і 

80 років;  

– допомогу на утримання неповнолітньої дитини (до 16 років або 

поки дитина продовжує навчатися на денній формі чи не може самостійно 

забезпечувати себе через хворобу); 

– дотацію на оренду житлового приміщення, яка виплачується 

особам, що отримують пенсію вдови й мають на утриманні неповнолітню 

дитину;  

– тимчасову допомогу, яка виплачується вдовам інвалідів війни після 

їх смерті (розмір допомоги встановлюється на основі пенсії інваліда війни);  

– витрати на поховання (право на компенсацію витрат упродовж 3 

місяців після дати похорону) [270].  

На відміну від США, Міністерство оборони Великої Британії немає 

підрозділів, які займаються професійною перепідготовкою 

військовослужбовців, звільнених у запас чи відставку. Для цього 

запроваджена Державна система перепідготовки кадрів, що входить до 

складу Міністерства освіти Великої Британії. Також вагому роль у цьому та 

інших питаннях забезпечення військовослужбовців відіграють громадські 

організації. Велику увагу Міністерство оборони Великої Британії приділяє 

вирішенню житлових питань ветеранів, надаючи пільгові умови на покупку 

власного житла  після звільнення зі служби. У разі оформлення кредиту або 

іпотеки на житло держава оплачує до 30 % за кредитом. Також ветеран і 

члени сім’ї мають право на безкоштовне медичне обслуговування, 

безоплатне забезпечення в деяких випадках медикаментами та санаторно-

курортне лікування (у разі інвалідності  тощо) [254].  

ФРН проводить активну миротворчу діяльність для підтримки безпеки, 

подолання кризових ситуацій і запобігання конфліктів на міжнародному 

рівні. Збройні сили ФРН – бундесвер – постійно модернізуються, підвищують 

імідж військовослужбовців, рівень соціального забезпечення, заохочуючи 
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населення до військової служби. Бундесвер має найбільшу армію за 

чисельністю військовослужбовців серед західноєвропейських країн, яка 

станом на 21 серпня 2019 року налічувала 182 496 військових, із яких 22 346 

жінок (12,2 %). 

Виконавчим державним органом, що відповідає за соціальне 

забезпечення й соціальний захист військовослужбовців-учасників бойових 

дій, є Міністерство оборони ФРН, а саме – спеціальні відділи, на які 

покладено функції соціального та правового захисту військових. 

Федеральний парламент через спеціальні комісії бере участь у формуванні 

політики соціального захисту військовослужбовців. Функції соціального 

захисту покладено також на адміністративно-господарські управління 

гарнізонів і соціальну службу бундерсверу. Соціальна служба забезпечує 

допомогу та консультаційну підтримку військовослужбовцям, ветеранам, 

військовим пенсіонерам і членам їх сімей у всіх соціальних питаннях; 

співпрацює з асоціаціями й установами сімейного піклування, службою 

добробуту бундесверу та військовою пастирською опікою. Соціальне 

обслуговування здійснюється на всій території ФРН в центрах 

обслуговування бундесверу [261].  Важливе місце в наданні соціальної 

допомоги посідають військові профспілки, військове капеланство та 

громадські волонтерські організації. Доречно виділити Інститут довіреної 

особи, який у ФРН є показовим для інших країн. Довірена особа обирається 

серед військовослужбовців шляхом прямого таємного голосування. 

Діяльність довіреної особи регламентується законом про вибори довірених 

осіб, спеціальними настановами та низкою інших документів ФРН. 

Основною метою діяльності довірених осіб є захист прав 

військовослужбовців, взаємодія з громадськими організаціями ФРН та інших 

держав. Також довірена особа має право звертатися до міністра оборони та 

начальника генерального штабу для вирішення питань правового й 

соціального захисту. 
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Варто відмітити, що у ФРН діє ефективне військове законодавство, яке 

постійно оновлюється відповідно до викликів сучасності. Конституційні 

права та обов’язки закріплює Основний закон ФРН, який містить понад 20 

статей, присвячених військовослужбовцям бундесверу. Правові гарантії та 

статуси військовослужбовців закріплені в «Законі про правовий стан 

військовослужбовців» (1975 року), відповідно до якого військовослужбовці 

наділені правом конституційної скарги й мають право подати позов проти 

будь-якого акта законодавчої, виконавчої чи судової влади, який може 

порушувати їх конституційні права [42]. 

Соціальне забезпечення й соціальний захист регулюють «Закон про 

соціальне забезпечення військовослужбовців» (1956 року), «Закон про 

соціальну компенсацію» (1957 року), «Закон про підвищення привабливості 

служби у Федеральних збройних силах» (2015 року) та інші нормативно–

правові акти ФРН. Слід зазначити, що у ФРН існує Соціальний кодекс 

(Sozialgesetzbuch (SGB)), який об’єднує велику кількість соціальних законів 

[260]. 

Щодо терміна «ветеран», то у ФРН немає його однозначного 

тлумачення. Якщо ветеранами в США чи Великобританії називають усіх 

військовослужбовців, які служили в збройних силах, у Німеччині міністр 

оборони Урсула фон дер Леєн 26 листопада 2018 року оголосила, що 

"ветеран бундесверу - це військовослужбовець або резервіст, який пішов із 

служби і не втратив військового звання». Крім того, вона зробила акцент на 

важливості участі всіх військовослужбовців у розробці визначення цього 

терміна.  

У ФРН існує ефективна система соціальних гарантій і компенсацій 

військовослужбовцям, звільненим у запас чи відставку, інвалідам і ветеранам 

військової служби. Грошове забезпечення військових пенсіонерів, інвалідів і 

ветеранів розглядається як найважливіша складова соціального захисту ФРН. 

Систему грошового утримання становлять пенсії, соціальні виплати, 

надбавки та субсидії. Військовослужбовці та члени їх сімей мають право на 
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безкоштовне медичне обслуговування, ефективно функціонує система 

соціального страхування військовослужбовців, яка включає обов’язкове 

медичне страхування, добровільне страхування на тривалу допомогу, сімейне 

страхування та інші види страхування. 

У бундесвері функціонує спеціальна федеральна служба, яка 

займається професійною перепідготовкою військовослужбовців на цивільні 

спеціальності, допомагає в пошуку роботи, поверненні витрат, пов’язаних із 

новим місцем роботи. Також служба виплачує компенсації роботодавцю в 

разі, якщо колишній військовослужбовець не відразу досягає необхідної 

продуктивності на новому місці тощо. Служба перепідготовки 

військовослужбовців бундесверу діє з 1960 року й налічує понад 1000 

працівників. Послуги з професійної перепідготовки здебільшого надаються 

військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом і мають вислугу 

від 4 до 20 років. Відповідно до вислуги років змінюється термін навчання 

від 7 до 36 місяців. Для забезпечення професійної адаптації створено реєстр 

із 4 тисяч державних посад, на які можуть бути призначені колишні 

військовослужбовці з вислугою 12 і більше років, і біржу вакансій робочих 

місць в Інтернеті [42, 249].  

Одним із підходів до вирішення проблеми соціальної адаптації в 

бундесвері є можливість протягом служби займатися підприємницькою 

діяльністю. Це офіційно дозволено законом «Про правовий стан 

військовослужбовців» (1975 року) за умови, що підприємницька діяльність 

не зашкодить службі та не заважатиме службовим інтересам.  

Велику увагу Міністерство оборони ФРН приділяє заходам 

психологічної адаптації учасників бойових дій, особливо на території інших 

держав. Для подолання посттравматичних синдромів по всій території 

Німеччини діють спеціальні центри надання допомоги постраждалим. У 

бундесвері існує психосоціальна мережа (Psychosozialen Netzwerkes), де 

працюють представники медико-санаторної, психологічної та соціальної 

служб. Велику підтримку надають євангельські та католицькі військово-
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релігійні служби. Також до лікування постраждалих активно залучаються 

родини та близьке середовище, військові та сімейні лікарі, психотерапевти. 

У Франції сформовано дієву систему соціального захисту УБД. Беручи 

активну участь у міжнародній політиці та діяльності миротворчих сил, 

будучи членом Ради Безпеки ООН, НАТО та інших об’єднань, Франція 

заслужено посідала у 2019 році 5-те місце в рейтингу військової сили світу 

[263]. Усього військовослужбовців у Франції 388 635 осіб, з яких активний 

персонал – 205 000 осіб (14% жінок) і резервний персонал – 186 635 осіб. 

Створений ще в 1831 році для участі в бойових діях і міжнародних операціях 

Іноземний легіон, який є професійною військовою елітною частиною, 

сьогодні налічує понад 8 тис. осіб. Іноземний легіон брав участь у вирішенні 

збройних конфліктів XX ст., зокрема в Індокитаї, Алжирі, Перській затоці, на 

Мадагаскарі й Балканах [68]. 

Військовослужбовцям Франції, які беруть участь у бойових операціях, 

надається високий рівень грошового забезпечення та соціальної підтримки. 

Виконавчим органом, який реалізує політику соціального захисту УБД, є 

Міністерство збройних сил Франції. Історія міністерства починається у 1589 

році запровадженням посади «Державного секретаря з військових питань». У 

1791 році ця посада отримала назву «військовий міністр», а відомство 

називали «військове міністерство». Після Другої світової війни було створене 

Міністерство національної оборони, яке змінювало свою назву у 1974 на 

Міністерство оборони, у 2010 на Міністерство оборони та у справах 

ветеранів, у 2012 році міністерству повернули назву Міністерство оборони. У 

2017 році і до сьогодні назва міністерства була змінена на Міністерство 

збройних сил (Ministère des Armées). 

Міністр збройних сил Франції спільно з Прем’єр-міністром 

відповідальні перед парламентом за формування та реалізацію політики 

безпеки й оборони, підтримку армії, соціальне забезпечення та захист 

військовослужбовців і жандармерії (які виконують службові завдання у 

Франції та за кордоном) й інші питання [271]. Функції соціального захисту 
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ветеранів також покладені на Соціальну службу збройних сил Франції, 

Обсерваторію охорони здоров’я ветеранів, Національне бюро у справах 

ветеранів та жертв війни, Асоціацію бойового світу, інші організації 

Міністерства збройних сил Франції та неурядові організації.  

У Франції, як й у Великій Британії заборонена профспілкова діяльність 

військовослужбовців. Закон «Про загальний статус військовослужбовців» 

(1972 р.) визначає існування професійних об'єднань військовослужбовців, а 

також членство військовослужбовців у різних професійних об'єднаннях 

несумісним з вимогами військової дисципліни. На національному рівні існує 

вища рада, у якій обрані військовослужбовці можуть представляти свої 

інтереси. Тільки колишні військовослужбовці можуть об’єднуватися за 

професійною ознакою. 

Загальні правила правового регулювання питань соціального захисту 

УБД у Франції кодифіковані в Кодексі оборони Франції. Відповідно до книги 

ІІІ «Права та переваги, пов’язані зі статусом ветерана чи жертви війни» цього 

Кодексу, військовослужбовець повинен отримати картку УБД. Для цього 

потрібно підтвердити свою участь у бойових діях, заповнити анкету онлайн і 

подати відповідні документи для розгляду місцевої служби ONACVG [264]. 

Основними напрямами соціального захисту є: пенсійне забезпечення, 

охорона здоров’я, консультативна та правова допомога, грошове 

забезпечення, професійна адаптація, вирішення житлових питань і підтримка 

членів сім’ї військовослужбовців [271]. Особливу увагу уряд Франції 

приділяє професійній адаптації УБД після звільнення зі служби. Процес 

адаптації звільнених військових передбачається, фінансується та 

контролюється Міністерством збройних сил Франції. Гарантії адаптації 

поширюються на всі категорії військовослужбовців не залежно від вислуги 

років. Щодо особового складу, право на перепідготовку мають 

військовослужбовці, які відслужили не менше чотирьох років. 

Відповідальність за перепідготовку особового складу покладено на 

Департамент професійної мобільності, який під керівництвом Управління 
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військового та цивільного персоналу розробляє та визначає спільно з різними 

видами збройних сил Франції її політику. Структури допомоги в 

перепідготовці особового складу сприяють складанню професійного проєкту, 

а потім – його затвердженню. Це передбачає об’єктивну перевірку реальності 

проєкту та можливості його реалізації за ринкових умов [40]. Колишнім 

військовослужбовцям гарантується можливість зарахування в резерв посад 

цивільної служби в публічно-правових установах та організаціях Франції.  

Неурядові організації приділяють особливу увагу рекламній діяльності 

та підтримці іміджу колишніх військовослужбовців як дисциплінованого, 

відповідального, здатного швидко прийняти рішення працівника. При цьому 

військовослужбовцям наполегливо рекомендується не прагнути до 

добровільного звільнення, а максимально використовувати військову службу 

для завчасного пошуку нової роботи в цивільній сфері, проходження 

відповідної перепідготовки або підвищення рівня своєї освіти [72]. 

Для військовослужбовців у Франції існує два види пенсій: пенсія за 

вислугу років та з інвалідності. Для членів родини військовослужбовця існує 

пенсія у зв’язку із втратою годувальника. Мінімальна вислуга років, яка 

необхідна для отримання пенсії за вислугу років, становить 15 років. Пенсія 

нараховується виходячи з основного окладу за останні шість місяців служби, 

військового звання та зарахованої вислуги років і визначається в межах до 

80 % основного окладу. Військова пенсія є підвищеною порівняно з 

пенсіями, які сплачуються на загальних засадах [244].  

Особливе місце в соціальному захисті особового складу збройних сил 

Франції посідає допомога в забезпеченні житлом відповідно до потреб 

кожної військової сім'ї. Допомога реалізується через виплату компенсації за 

винаймання житла й надання житла з фондів воєнного відомства (часткова 

компенсація (до 30%) вартості житла, яке купується). Слід зазначити, що 

подібна компенсація для військовослужбовців в чинному законодавстві 

України не передбачена. Привертає увагу чітка регламентація порядку 

забезпечення військовослужбовців житлом, включаючи створення для цього 
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спеціальних структур. Так, у Франції організація житлового забезпечення 

військовослужбовців покладена на житлові підрозділи адміністративного 

управління Міністерства збройних сил, яке займається розробкою та 

реалізацією житлових програм. Конкретними питаннями, пов'язаними із 

забезпечення військовослужбовців житлом, займається також Національне 

агентство з поліпшення житлових умов Франції. Подібні органи є і в інших 

країнах світу. 

Також важливою соціальною допомогою для сімей 

військовослужбовців є пільги, що надаються по догляду за дитиною. 

Міністерство оборони компенсує частину коштів на оплату послуг дитячих 

установ. Особливе значення така послуга набуває для військовослужбовців, 

які проходять службу далеко від населених пунктів і за кордоном. У разі 

загибелі військовослужбовця його сім’ї має бути збережений приблизно той 

же рівень життя, який забезпечувався раніше. Відповідними законами 

визначена величина допомоги в разі смерті військовослужбовця як удові, так 

і дітям, що залишилися сиротами. У деяких випадках дітям оплачується й 

навчання в системі середньої та вищої освіти. Крім того, повністю 

відшкодовуються витрати на лікування та придбання ліків [72]. Забезпечення 

належного рівня соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь 

у бойових операціях, вважається стимулом до заохочення на службу. 

Хорватія також цікава своїм досвідом соціальної підтримки УБД, який 

може бути частково впровадженим в Україні. У боротьбі за незалежність у 

1991-1995 рр. (Вітчизняна війна Хорватії) брало участь майже все доросле 

чоловіче населення. Статус захисника «branitelji», який об’єднує  

добровольців, співробітників поліції, спецслужб, інвалідів війни, загиблих, 

поранених та зниклих безвісти, станом на 1995 рік мали понад 500 тис. осіб.  

За даними Реєстру ветеранів Хорватії, у 2017 році кількість захисників 

становила 505,2 тис. осіб, а це практично 12 % населення країни.   

За роки незалежності Хорватії сформована ефективна система 

соціального захисту ветеранів та УБД. Із 2003 року соціальним захистом 
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ветеранів займалося Міністерство у справах сім’ї, ветеранів і солідарності 

між поколіннями. У 2011 році було створено Міністерство у справах 

ветеранів Республіки Хорватії (далі ‒ Міністерство Хорватії) як основний  

виконавчий орган, який реалізує політику соціального захисту ветеранів 

Хорватської вітчизняної війни (1991-1995рр.), Другої світової війни та членів 

їхніх сімей. Місією Міністерства Хорватії є реалізація державної політики, а 

саме ‒ надання медичної та соціальної допомоги учасникам війни, 

збереження цінностей та поваги в суспільства до ветеранів, захист їх 

інтересів [265]. 

До складу Міністерства Хорватії входять чотири управління:  

– управління у справах ветеранів, яке відповідає за  реалізацію та 

дотримання прав, інформування, охорону здоров’я ветеранів війни за 

незалежність; 

– управління солідарності поколінь, яке опікується громадянами 

старшими за 65 років;  

– управління у справах сім'ї займається дітьми та молоддю, а також 

інвалідами;  

– управління у справах полонених і зниклих безвісти займається  

пошуком ув'язнених і зниклих безвісти на війні за батьківщину, а також 

ексгумацією та ідентифікацією останків жертв війни [72]. Управління має 

власну модель пошуку зниклих безвісти, особливістю якої є інтегративний 

підхід, який передбачає координацію всіх кампаній, спрямованих на 

з’ясування долі зниклих. 

При Міністерстві  Хорватії створений хорватський будинок ветеранів ‒ 

сучасний реабілітаційний заклад, який встановлює стандарт якості надання 

комплексної допомоги хорватським ветеранам, їхнім родинам і жертвам 

Вітчизняної війни [269].  

Міністерство Хорватії співпрацює з Міністерством оборони та іншими 

органами виконавчої влади, асоціаціями Вітчизняної війни і кооперативами 

хорватських ветеранів. Також урядом  Хорватії відповідно до «Закону про 
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Фонд ветеранів Вітчизняної війни» створено фонд для надання фінансової 

допомоги в разі важкого матеріального становища, лікування тяжких 

захворювань, на витрати щодо перекваліфікації та отримання освіти, у разі 

смерті та інше [262]. Соціальний захист ветеранів та учасників бойових дій у 

Хорватії регулюється законами «Про права ветеранів Хорватської 

вітчизняної війни та членів їхніх сімей» (2004 р.), «Про захист військових і 

цивільних інвалідів війни» (1992 р.) та ін. Відповідно до законодавства 

Хорватський ветеран Вітчизняної війни ‒ це людина, яка організовано брала 

участь у захисті незалежності, територіальної цілісності або суверенітету 

Республіки Хорватія. 

Відповідно до законодавства Хорватії ветерани війни мають право на: 

обов’язкове медичне страхування; пенсійне забезпечення (право на пенсію за 

віком, право на отримання пенсії з інвалідності, право на мінімальну пенсію,  

право на сімейну пенсію тощо); допомогу з інвалідності; отримання 

допомоги внаслідок втрати члена сім’ї; допомога на дітей; працю; житло; 

психологічну підтримку; отримання частки в Хорватському фонді ветеранів 

війни та членів їх сімей та інші права.  

Слід відмітити, що ветерани забезпечені широким спектром соціальних 

пільг і гарантій: подвійний стаж; мінімальна пенсія, яку захисник може 

отримати до досягнення пенсійного віку за умови перебування понад 100 

днів у бойових діях; виплата стипендій та оплата навчання; безкоштовні акції 

в товариствах; одноразова річна матеріальна допомога; професійна 

реабілітація; допомога на відкриття власної справи (40 тис. кун); перевага в 

оренді; житловий кредит; медична та психологічна реабілітація та ін. [245, 

248].  

Міністерство Хорватії реалізує: 

– Національну програму психологічної та медичної допомоги 

учасникам та жертвам Вітчизняної війни, Другої світової війни та 

миротворчих місій, метою якої є підтримка належного рівня якості життя та 

психологічна реінтеграція УБД й жертв війни по всій території  Хорватії. 
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Відповідно до реалізації програми у 21 окрузі працюють центри 

психологічної допомоги, створено національний і регіональні центри 

психотерапії, які проводять дослідження в галузі діагностики психотравм, 

лікування учасників бойових дій сучасними методами й процедурами.    

– Програму професійної підготовки та працевлаштування 

хорватських ветеранів і членів їх сімей, яка призначена для ветеранів і членів 

їх сімей для інтеграції на ринку праці, перекваліфікації та успішної 

соціальної адаптації [248].  

 У Грузії державна політика щодо ветеранів передбачає розробку й 

виконання державних і місцевих цільових програм для забезпечення гарантій 

і пільг, систему заходів щодо їх реалізації, виділення з державного та 

місцевих бюджетів коштів на фінансування програм соціального захисту 

ветеранів. Основним виконавчим органом є Державна служба у справах 

ветеранів, яка підпорядковується уряду Грузії. Нормативно-правове 

забезпечення регулюється законом Республіки Грузія «Про ветеранів війни і 

сил оборони» (1995 року) та Національною оборонною доктриною. До 

ветеранів бойових дій відносяться учасники боїв за збереження 

територіальної цілісності Грузії, свободу й незалежність в Абхазії та Шида 

Картлі, службовці й працівники міністерств оборони, внутрішніх справ і 

безпеки Грузії та державного департаменту розвідки, у тому числі звільнені в 

запас (відставку), цивільні особи, добровольці, зараховані до військових 

формувань, що брали участь у бойових операціях. Соціальний захист також 

поширюються на членів сім’ї (батьків, дружин і неповнолітніх дітей) та 

передбачає виплату пенсій і гарантій соціального захисту відповідно до 

законодавства Грузії. Органи державної влади й місцевого самоврядування 

сприяють діяльності громадських об’єднань ветеранів, надаючи їм фінансову 

та організаційну допомогу відповідно до законодавства Грузії. Одним з 

головних пріоритетів Грузії, як і України, є членство в НАТО. Слід 

зазначити, що реформи, які здійснюються у військовій сфері, відповідають 

основним вимогам членства в НАТО та рекомендаціям Альянсу [249, 273]. 
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Аналіз свідчить, що формування державної політики щодо соціального 

захисту УБД залежить від традицій, культурних цінностей, економічного 

рівня й розвитку громадянського суспільства. Особлива увага приділяється 

стимулюванню населення до військової служби, поваги до армії, 

забезпеченню соціально-економічних прав і гарантій учасникам і ветеранам 

бойових дій.  Слід зазначити, що ефективність реалізації державної політики 

залежить від налагодженої комунікації з іншими органами влади, урядовими 

та громадськими організаціями. Перевагою розвинених країн світу є зручна 

система звернення громадян, наявність зворотного зв’язку, високий рівень 

поінформованості УБД про права та гарантії, наявні програми соціального 

захисту, дієві механізми соціального страхування та пенсійного забезпечення 

військовослужбовців. Універсального механізму соціального захисту УБД, 

який можливо застосувати для всіх країн світу, не існує. Тільки творчий 

підхід у використанні світового досвіду при формуванні державної політики 

соціального захисту УБД в Україні й урахування економічних, політичних та 

інших реалій нашої держави сприятиме становленню ефективних механізмів 

її реалізації. 

 

Висновки до першого розділу  

 

Аналіз теоретичних засад формування й реалізації державної політики 

у сфері соціального захисту УБД дає підстави зробити такі висновки. 

1. Аналіз джерельної бази показав, що зміст категорії «соціальний 

захист» більш цілісно розкриває поняття «система», яка передбачає 

сукупність елементів, що комплексно взаємодіють і запускають механізми, 

відповідні заходи, які сприяють досягненню належного рівня добробуту 

населення. З огляду на нормативно-правове регулювання визначено 

соціальний захист УБД як діяльність держави, спрямовану на створення 

належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття, 

організацію соціального обслуговування, виконання цільових програм 
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соціального й правового захисту, надання пільг, переваг і соціальних 

гарантій, передбачених законодавством. 

На основі узагальнення наукових визначень, аналізу історичного 

розвитку соціального захисту сформовано особисте бачення системи 

соціального захисту УБД як взаємопов’язаної діяльності органів державної 

влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства 

щодо реалізації встановлених чинним законодавством прав, свобод і 

законних інтересів, пільг і соціальних гарантій УБД у зв’язку з виконанням 

ними бойових завдань. 

Визначені базові (гласності, рівності, комплексності, доступності, 

адресності, ефективності) та специфічні (збалансованості повноважень і 

соціальної відповідальності, публічності та відкритості дій влади, 

забезпечення наступності зобов’язань влади, стандартизації та уніфікації 

управлінських процедур, звітності та обліку підприємств публічного сектору, 

комплексного використання ресурсних можливостей суспільства) принципи 

соціального захисту УБД. З’ясовано, що державна політика у сфері 

соціального захисту УБД перебуває в умовах стійких соціальних 

трансформацій національного та міжнародного масштабів. 

2. Систематизовано різні підходи до трактування понять «політика», 

«публічна та державна політика», «механізм реалізації державної політики». 

Установлено, що проблема соціального захисту УБД в умовах збройного 

конфлікту та війни є однією з актуальних проблем сьогодення, яка потребує 

вироблення механізмів щодо її вирішення. Визначено комплекс базових 

механізмів реалізації державної політики соціального захисту УБД: 

інституціально-правовий, соціально-економічний, інформаційно-

комунікативний, адаптивно-психологічний. Запропонований комплекс 

механізмів покликаний створити певну інституціальну структуру, закріплену 

відповідними законодавчими актами, фінансовими ресурсами, 

інформаційними технологіями, програмним і кадровим забезпеченням для 
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ефективної діяльності всіх суб’єктів процесу реалізації політики та розвитку 

системи соціального захисту УБД.  

3. Опрацювання світового досвіду формування системи соціального 

захисту ветеранів-УБД дозволяє визначити основні суб’єкти реалізації 

політики, нормативно-правове забезпечення та основні напрями діяльності в 

ряді країн світу (Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Німеччині, 

Франції, Хорватії та Грузії). Установлено, що зазначені країни застосовують 

ефективні нормативно-правові, організаційні, фінансові, інформаційні, 

комунікативні та інші механізми реалізації політики соціального захисту. 

Особливу увагу уряди країн приділяють формуванню престижності 

військової служби, поваги до армії з боку населення, належному 

забезпеченню соціально-економічних прав і гарантій учасникам і ветеранам 

бойових дій, їх медичній реабілітації, соціальній і професійній адаптації, 

поліпшенню житлових умов. Також підкреслимо, що військове 

законодавство та пільгове забезпечення постійно оновлюється відповідно до 

викликів сучасності та потреб ветеранів. 

Варто відмітити високий рівень ефективності механізмів реалізації 

політики соціального захисту США, Великої Британії, Німеччини та Франції. 

Перевагою цих механізмів є налагодженість комунікацій і результативність 

заходів соціального захисту УБД.  
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РОЗДІЛ 2. 

СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

В УКРАЇНІ 

 

2.1.  Інституціально-правові основи реалізації державної політики 

соціального захисту учасників бойових дій 

 

Державна політика щодо соціального захисту УБД реалізується в 

умовах адміністративно-політичного реформування та інституційних 

перетворень, що призводить до появи нових об’єднань, установ, державних 

органів, структур, інституцій. Інституційні зміни в Україні полягають також 

в імпорті інститутів, які ефективні в розвинених країнах і вимагають 

удосконалення інституціально-правового механізму, а також налагодження 

взаємодії старих інститутів з новоствореними [60, 78]. 

Як ми зазначали раніше, інституціально-правовий механізм державного 

управління соціального захисту УБД є складним утворенням, яке, з одного 

боку, характеризується набором певних правил і норм, а з іншого – 

діяльністю організацій та кадрів, що реалізують ці правила і норми на 

практиці. Відповідно до цього на підставі законів, постанов та інших 

нормативно-правових актів формуються основні напрями та суб’єкти 

реалізації державної політики соціального захисту УБД, державні фонди, 

регламентуються взаємовідносини з інститутами громадянського суспільства 

(рис. 2.1).  

Правова складова інституціально-правового механізму державного 

управління включає процедуру створення, реалізації та дотримання норм 

права суб’єктами управління та об’єктами управління, розробку й 

упровадження належного нормативно-правового забезпечення 

організаційних, правових, соціально-економічних, медичних та інших  

гарантій УБД. Отже, за допомогою правової складової зазначеного механізму 
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здійснюється реалізація інтересів суб’єктів управління та об’єктів 

управління, що спрямовані на соціальний захист УБД через інструментальну 

правову базу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Інституціально-правова структура соціального захисту УБД в 

Україні [систематизовано автором за 67, 123] 

 

Основу нормативно-правового забезпечення соціального захисту УБД 

становлять: Конституція України, відповідні закони та постанови, укази 

Президента України й урядові рішення та інші нормативно-правові акти (далі 

‒ НПА). Понад сто НПА регламентують суспільні взаємовідносини у  

сфері соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх 

сімей. Попри це система соціального захисту УБД наразі залишається не 

врегульованою належним чином на законодавчому рівні. В умовах 

сьогодення постійно відбувається процес удосконалення законодавчої бази з 

питань соціального захисту УБД: переглядаються й доповнюються окремі 

положення чинних законів, ухвалюються нові закони, постанови та інші НПА 

тощо [25].  

Проаналізуємо сучасний стан нормативно-правового забезпечення 

соціального захисту УБД через здійснення стислого аналізу базових НПА. 

Автором систематизовано чинні нормативно-правові акти за такими 
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класифікаційними ознаками: юридичною чинністю; суб’єктами 

нормотворчості; характером дії (рис. 2.2). Систематизуючи нормативні 

документи за запропонованими класифікаційними ознаками, слід наголосити, 

що один і той самий документ може входити до різних класів. (Додаток В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Класифікаційна схема нормативно-правових актів 

(систематизовано автором за [25, 212]) 
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мають основний закон ‒ Конституція України, що регламентує основи життя 

суспільства, права і свободи громадян (у тому числі військовослужбовців) і 

конституційні закони, що вносять зміни до Конституції України. Серед 

законів України, які регулюють питання надання статусу, прав, гарантій та 

інші напрями соціального захисту військовослужбовців і ветеранів (у тому 

числі, які отримали категорію УБД), можемо виділити такі закони: «Про 

оборону України» [179], «Про Збройні Сили України» [171], «Про 

Національну гвардію України» [176], «Про Службу безпеки України» [194], 

«Про боротьбу з тероризмом» [138], «Про військовий обов’язок і військову 

службу» [140], «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» [197], «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» [200],  «Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг і 

гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників 

бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців» 

[190], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників 

антитерористичної операції» [142] та ін. 

Слід назвати закони, які опосередковано стосуються сфери соціального 

захисту УБД, зокрема: «Про захист конституційних прав громадян на землю» 

[169], «Про освіту» [180], «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 

[191], «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України» 

[181], «Про лікарські засоби» [175], «Про Державний бюджет України на 

2020 рік» [147], «Про зайнятість населення» [156], «Про охорону праці» 

[183], «Про соціальні послуги» [198], «Про інформацію» [174] та інші. Варто 

також відмітити Кодекс законів про працю України, Бюджетний, Земельний, 

Цивільний, Податковий, Житловий, Сімейний кодекси, які також регулюють 

відносини в різних сферах суспільного життя УБД. 

До підзаконних НПА слід віднести постанови, укази, розпорядження, 

рішення та накази, положення, інструкції, правила суб’єктів державної 

політики, які деталізують або доповнюють закони щодо соціального захисту 
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УБД. Види підзаконних НПА класифікуються відповідно до суб’єктів 

нормотворчості. Зазначимо, що Конституція України надає право 

визначеному колу суб’єктів державної політики (компетентних державних 

органів, органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), в окремих випадках 

‒ референдуму), видання окремих видів НПА, які регулюють соціальний 

захист УБД.  

Так, орган законодавчої влади ВРУ ухвалює закони та постанови (ст. 91 

Конституції України), зокрема: усі згадані вище закони та постанови з 

організаційних питань, наприклад «Про встановлення Дня українських 

миротворців» [144], «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді» [145] та інші. 

Президент України як глава держави видає укази й розпорядження (ст. 

106 Конституції України), які врегульовують і посилюють окремі питання 

соціального захисту УБД. Серед них варто відзначити: «Про заходи щодо 

підвищення обороноздатності держави» [170], «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції» [150], «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій 

окремим категоріям громадян» [178], «Про заохочення військовослужбовців-

учасників антитерористичної операції» [157], «Про відзнаку Президента 

України «За участь в антитерористичній операції» [139], «Про підтримку 

розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали 

участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях» [189], «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року «Про 

заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази для лікування, 

реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, а також учасників бойових дій та інвалідів війни» [193] й інші.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/292-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/292-18
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КМУ, як вищій орган виконавчої влади, видає постанови й 

розпорядження (ст. 117 Конституції України). Як правило, постанови  

стосуються загальних питань, а розпорядження поточних питань, зокрема 

щодо утворення або ліквідації робочих органів, затвердження або зміни їх 

складу тощо. Саме КМУ ухвалюють низку підзаконних НПА що прямо чи 

опосередковано визначають напрями та механізми реалізації заходів 

соціального захисту УБД, серед яких варто виділити:  

– постанови «Про затвердження Порядку надання та позбавлення 

статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення» [166], «Про Єдиний державний реєстр ветеранів 

війни» [154], «Деякі питання Міністерства у справах ветеранів», якою 

затверджено Положення про Міністерство у справах ветеранів України [134], 

інші, що визначають процедуру надання й позбавлення статусу УБД, 

забезпечують до початку функціонування Єдиного державного реєстру 

ветеранів ведення єдиного реєстру учасників антитерористичної операції з 

метою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту та 

знеособлення інформації про УБД. Зазначимо, що у зв’язку з утворенням 

Мінветеранів, тривалою процедурою внесення змін до законодавства 

інформація реєстру учасників антитерористичної операції не забезпечує в 

повному обсязі інформацію про ветеранів, які мають статус учасника 

бойових дій. Також відсутнє наповнення в частині забезпечення житлом, 

санаторно-курортним лікуванням, психологічною реабілітацією тощо. 

– постанови «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, 

які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх 

сімей» [130], розпорядження «Питання забезпечення учасників 

антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної 

https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-ta-pozbavlennya-statusu-uchasnika-bojovih-dij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-ta-pozbavlennya-statusu-uchasnika-bojovih-dij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-ta-pozbavlennya-statusu-uchasnika-bojovih-dij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-ta-pozbavlennya-statusu-uchasnika-bojovih-dij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-ta-pozbavlennya-statusu-uchasnika-bojovih-dij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-ta-pozbavlennya-statusu-uchasnika-bojovih-dij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-ta-pozbavlennya-statusu-uchasnika-bojovih-dij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/polozhennya-pro-ministerstvo-u-spravah-veteraniv-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-brali-uchast-u-bojovih-diyah-na-teritoriyi-inshih-derzhav-takozh-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-brali-uchast-u-bojovih-diyah-na-teritoriyi-inshih-derzhav-takozh-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-brali-uchast-u-bojovih-diyah-na-teritoriyi-inshih-derzhav-takozh-chleniv-yih-simej


83 

 

операції земельними ділянками» [131] та інші, які регулюють питання 

забезпечення житлом та поліпшення житлових умов УБД та їх сімей.   

– постанови «Про затвердження Порядку організації соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях» [167], «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції та та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях» [164], «Про затвердження Порядку проведення психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» [168], «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях» [165], «Про затвердження Державної цільової 

програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та 

професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які 

брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 

2023 року» [159], спрямовані на здійснення заходів медичної та 

психологічної реабілітації, професійної та соціальної адаптації шляхом 

https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
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утворення механізмів їх реалізації та порядків використання бюджетних 

коштів. 

–  постанови «Деякі питання Міністерства у справах ветеранів» [50], 

«Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням 

ветеранів» [51] та інші, які стосуються питань формування і реалізації 

державної політики щодо соціального захисту ветеранів, прав на свободу 

об’єднань та відстоювання інтересів ветеранів та їх сімей. 

Міністерства, відомства, державні комітети та інші центральні 

органи виконавчої влади видають накази, які затверджують інші НПА 

(положення, інструкції, правила тощо) [212, с 36]. У межах досліджуваної 

теми варто зазначити існування великої кількість наказів міністерств і 

відомств (Додаток В). Як приклад, можемо навести накази Мінветеранів 

«Про затвердження Пріоритетних напрямів, на реалізацію яких 

спрямовуються загальнодержавні програми (проєкти, заходи), розроблені 

громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка у 2021 році, форми їх виконання (реалізації), 

граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів», «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо створення та діяльності 

ветеранських просторів», «Про затвердження Положення про Громадську 

раду при Міністерстві у справах ветеранів України», «Про утворення 

Експертної ради з питань психосоціальної адаптації», «Про утворення Ради 

ветеранів України» [118] та Мінсоцполітики «Про затвердження Стандарту 

психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників 

Революції Гідності» , «Про затвердження Державного стандарту соціальної 

адаптації»  та інші. 

Місцеві державні адміністрації (далі - МДА) на виконання Конституції 

України, законів, указів, постанов та розпоряджень Верховної Ради, 

Президента України та центральних органів виконавчої влади в межах своїх 

https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-nadannya-finansovoyi-pidtrimki-gromadskim-obyednannyam-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-nadannya-finansovoyi-pidtrimki-gromadskim-obyednannyam-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-stvorennya-ta-diyalnosti-veteranskih-prostoriv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-stvorennya-ta-diyalnosti-veteranskih-prostoriv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-stvorennya-ta-diyalnosti-veteranskih-prostoriv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-gromadsku-radu-pri-ministerstvi-u-spravah-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-gromadsku-radu-pri-ministerstvi-u-spravah-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-ekspertnoyi-radi-z-pitan-psihosocialnoyi-adaptaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-ekspertnoyi-radi-z-pitan-psihosocialnoyi-adaptaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-radi-veteraniv-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-radi-veteraniv-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-psihologichnoyi-diagnostiki-ta-form-dokumentiv-z-organizaciyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-psihologichnoyi-diagnostiki-ta-form-dokumentiv-z-organizaciyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-psihologichnoyi-diagnostiki-ta-form-dokumentiv-z-organizaciyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-psihologichnoyi-diagnostiki-ta-form-dokumentiv-z-organizaciyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-socialnoyi-adaptaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-socialnoyi-adaptaciyi
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повноважень щодо соціального захисту УБД видають розпорядження та 

накази. (Додаток В) 

Органи місцевого самоврядування в межах свої повноважень 

ухвалюють рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній 

території (ст. 144 Конституції України).  

Державні і недержавні організації, громадські об’єднання, їх керівні 

органи приймають у межах своїх повноважень статути, устави, нормативні 

накази, положення, інструкції тощо [213].  (Додаток В) 

За характером дії НПА обмежені трьома параметрами: часом, 

простором і колом осіб. За часом можемо виділити НПА, які ухвалені на 

певний період, наприклад: розпорядження КМУ «Деякі питання організації 

та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в 

міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”» [53] та інші. Дія 

НПА у просторі може поширюватися на всю без винятку територію України, 

на окремий регіон або передбачає поширення законодавства держави за 

межами її території [213], наприклад, закони «Про оборону України» [179], 

«Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях» [182], «Про засади зовнішньої і внутрішньої політики» 

[158], Угода Про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів 

Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, 

сімей загиблих військовослужбовців [235]. Також слід виділити акти місцевої 

влади, зокрема чинні програми соціального захисту та рішення окремих 

областей. За колом осіб, на яких поширюється дія НПА, виділяють акти 

загальної, спеціальної та виняткової дії [212]. Акти загальної дії поширюють 

чинність на всіх військовослужбовців: «Про військовий обов’язок і військову 

службу» [140], «Про оборону України» [179], «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» [197] та інші. Акти 

спеціальної дії поширюються на певну категорію осіб, у межах досліджуваної 

теми це ветерани з категорією УБД. Пропонуємо виділити: закони «Про 

https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-ta-zabezpechennya-pidgotovki-zbirnoyi-komandi-ukrayini-ta-yiyi-uchasti-u-2020-roci-v-mizhnarodnih-sportivnih-zmagannyah-igri-neskorenih
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-ta-zabezpechennya-pidgotovki-zbirnoyi-komandi-ukrayini-ta-yiyi-uchasti-u-2020-roci-v-mizhnarodnih-sportivnih-zmagannyah-igri-neskorenih
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-ta-zabezpechennya-pidgotovki-zbirnoyi-komandi-ukrayini-ta-yiyi-uchasti-u-2020-roci-v-mizhnarodnih-sportivnih-zmagannyah-igri-neskorenih
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статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [200], «Про 

поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів 

війни» [187], постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання та 

позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» [166] та інші. 

Акти виняткової дії ‒ це рішення про присудження статусу УБД, нагород, 

премій, подання до присвоєння чергового звання, рішення щодо 

демобілізації, а також рішення судових органів з конкретних особистих 

питань («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників 

антитерористичної операції», «Про порядок видачі посвідчення і вручення 

нагрудного знака «Ветеран військової служби» та інші). 

Сукупність проаналізованих НПА формує правову складову 

зазначеного механізму реалізації державної політики соціального захисту 

УБД. У ході аналізу законодавчої бази встановлено, що багато законів, які 

регулюють питання соціального захисту УБД, не відповідають сучасному 

стану суспільних відносин та актуальним потребам, що знижує ефективність 

державної політики. У законах [172, 176, 194, 197, 200] спостерігається 

дублювання правових норм, що призводить до непоодиноких випадків 

колізій норм права. Також залишається законодавчо не врегульованим цілий 

ряд питань, а саме: про страхування життя УБД; про затвердження 

державних цільових програм (щодо забезпечення реалізації права на житло, 

реінтеграції у громадянське суспільство), державних стандартів соціальної та 

психологічної реабілітації; запровадження дієвої системи кредитування УБД; 

реформування системи пільгового забезпечення. За межами правового поля 

залишаються питання щодо соціального захисту військовополонених УБД та 

гендерної рівності.  

Зазначимо, що в законодавстві України не існує чіткого переліку 

cуб’єктів (установ та організацій), які реалізують політику соціального 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1601-99-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1601-99-%D0%BF
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захисту відповідної категорії населення. З огляду на рівні реалізації 

державної політики [45] автор пропонує структурувати основні інститути 

соціального захисту УБД (рис. 2.3.) [24].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Основні інститути формування та реалізації державної 

політики соціального захисту УБД (систематизовано автором за [45, 54])  
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Місцевий рівень передбачає реалізацію органами місцевого 

самоврядування й місцевими органами виконавчої влади власних 

самоврядних і делегованих державою повноважень щодо соціального захисту 

УБД. У зв’язку з проведенням в Україні реформи децентралізації та 

ухваленням законів «Про співробітництво територіальних громад» [198] та 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» [149] ОМС надано 

більше можливостей і ресурсів для самостійного вирішення питань місцевого 

значення щодо соціального захисту різних груп населення, у тому числі 

ветеранів‒УБД. Зазначимо, що майже в усіх центральних органах виконавчої 

влади є місцеві представники – відповідні підрозділи, підпорядковані 

місцевим державним адміністраціям. Також місцеві органи влади мають 

право створювати власні органи (управління, сектори, відділи тощо) для 

виконання поставлених завдань щодо соціального захисту та підтримки УБД. 

Таким чином, місцеві органи виконавчої влади та ОМС стають первинною 

ланкою забезпечення соціального захисту УБД. Однак зведена інформація 

про такі органи в усіх областях, містах, районах, об’єднаних територіальних 

громадах (далі – ОТГ) та селах відсутня. Водночас рівень, ефективність, 

зміст і якість соціальних послуг, які надаються УБД та їх сім’ям, суттєво 

відрізняються в кожному регіоні України [8, с. 42]. На сьогодні у взаємодії 

місцевих державних адміністрацій та ОМС існують проблемні питання, а 

саме: відсутність чіткого законодавчого розмежування повноважень і сфер 

компетенції, що призводить до дублювання управлінських структур і 

функцій, надмірних фінансових витрат і зменшення ефективності реалізації 

державної політики [14, 96].  

На регіональному рівні державна політика реалізується ОМС обласного 

рівня (обласні ради), територіальними органами виконавчої влади (ОДА, 

регіональні державні служби, центри тощо), групами та асоціаціями 

громадянського суспільства, які захищають інтереси з питань соціального 

захисту УБД на рівні області, регіону. Зважаючи на реформи щодо 

регіонального розвитку, проведення яких сьогодні є однією з умов 
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ефективного функціонування державних інститутів та розвитку організації 

публічної влади, регіональний рівень може стати базовим у виробленні та 

реалізації політики, зростанні ролі громад у розв’язанні проблем УБД. 

На державному рівні формується державна політика та механізми її 

реалізації, ухвалюються закони, установлюються норми та стандарти, 

визначається порядок, процедури та регламент фінансування бюджетних 

програм соціального захисту УБД. Загальнодержавний рівень визначає 

державу основним інститутом організації життя громадян [45, с.12].  

Президент України виступає гарантом прав і свобод громадян, що 

підтверджує його значущість у системі соціального захисту. Президент 

забезпечує державну незалежність та національну безпеку, призначає на 

посади та звільняє з посад вище командування Збройних сил України (далі - 

ЗСУ), інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах 

національної безпеки та оборони держави; ухвалює рішення про 

використання ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань. Президенту також належить право законодавчої 

ініціативи щодо розробки законодавчих актів та ветування ухвалених законів 

(у тому числі щодо соціального захисту УБД) [83]. Також при Президентові 

України функціонує Рада національної безпеки і оборони України (далі - 

РНБО), що є координаційним органом з питань національної безпеки та 

оборони. До компетенції РНБО також відноситься ухвалення рішень щодо 

заходів соціального характеру, які вводяться в дію Указами Президента. 

Визначені РНБО питання соціального захисту УБД можуть бути доручені 

КМУ [186].  

ВРУ виступає основним та єдиним інститутом законодавчої влади в 

Україні, який ухвалює закони, затверджує Державний бюджет України, 

визначає основи соціального захисту, форми й види пенсійного забезпечення, 

затверджує загальнодержавні програми соціального розвитку й соціального 

захисту (оздоровлення, реабілітації, адаптації, навчання та перекваліфікації) 

зазначеної категорії осіб. У структурі ВРУ функціонує Комітет з питань 
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соціальної політики та захисту прав ветеранів. Завданням Комітету є 

здійснення аналізу законодавчих ініціатив щодо правового статусу й 

соціального захисту ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності та 

членів їх сімей; забезпечення увічнення пам’яті загиблих; реабілітації 

ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції; законодавче 

регулювання надання соціальних послуг ветеранам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах [113]. Наголосимо на важливості КМУ як 

вищого органу в системі органів виконавчої влади, який разом з профільними 

міністерствами та відомствами реалізує державну політику, розробляє 

комплекс заходів щодо соціального захисту УБД, здійснює моніторинг 

нормативно-правових актів з означеної тематики. Головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики соціального захисту УБД, є Мінветеранів, 

створене на підставі постанови КМУ 28 листопада 2018 року шляхом 

реорганізації Державної служби України у справах ветеранів [50].  

Основні завдання Мінветеранів: 

1. Формування й реалізація державної політики соціального захисту 

ветеранів і членів їх сімей, зокрема: 

– забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а 

також забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-

курортним лікуванням, житлом; 

– надання освітніх послуг, довічних державних стипендій, щорічної 

виплати до 5 травня разової грошової допомоги (крім організації виплати 

такої допомоги); 

– надання, позбавлення статусу та видача посвідчень ветеранам; 

– збереження психічного здоров’я ветеранів та членів їх сімей; 

– вшанування пам’яті ветеранів. 

2. Забезпечення прав і свобод ветеранів і членів їх сімей. 
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3. Забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру 

ветеранів війни [129, 134].  

Аналіз Положення Мінветеранів свідчить про те, що в межах 

поставлених завдань передбачено вдосконалення та розробку проєктів 

законодавчих актів, державних цільових програм, проведення моніторингу 

стану виконання програм, дотримання прав і норм; сприяння популяризації 

та забезпеченню формування позитивного образу ветерана; удосконалення 

процедур отримання соціальних послуг; створення й ведення Єдиного 

державного реєстру ветеранів війни; налагодження взаємодії органів 

державної влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського 

суспільства в зазначеній сфері (повний перелік заходів соціального захисту 

наведено у [118]). Зауважимо, що з метою посилення соціального захисту в 

структурі Мінветеранів функціонують: Директорат соціального захисту; 

Директорат реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації 

ветеранів; Директорат вшанування пам’яті та формування позитивного 

образу ветерана; Директорат стратегічного планування, європейської 

інтеграції та забезпечення взаємодії з органами державної влади. Також для 

налагодження системного діалогу між Міністерством та інститутами 

громадянського суспільства функціонують Громадська рада, Рада ветеранів 

України та Рада родин загиблих.  

Громадська рада при Мінветеранів є тимчасовим консультативно-

дорадчим органом, діяльність якого спрямована на налагодження системного 

діалогу між Мінветеранів та інститутами громадянського суспільства, 

урахування громадської думки, проведення громадського моніторингу та 

контролю діяльності Мінветеранів [132]. 

Рада ветеранів України є постійним громадським, консультативно-

дорадчим, колегіальним органом, утвореним для участі в громадському 

контролі за діяльністю Мінветеранів та сприяння у виконанні ним 

повноважень щодо формування й реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей і для участі у сприянні 
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забезпечення соціальних гарантій осіб, які незаконно позбавлені волі на 

тимчасово окупованих територіях України. Також Рада здійснює аналіз 

проблемних питань ветеранів та подає пропозиції щодо їх вирішення та 

основних напрямів роботи Мінветеранів. До складу Ради входять по одному 

представнику з числа ветеранів з усіх адміністративно-територіальних 

одиниць, зазначених у статті 133 Конституції України [135]. 

Рада родин загиблих є постійним громадським, консультативно-

дорадчим, колегіальним органом, утвореним при Мінветеранів для участі у 

громадському контролі щодо формування та реалізації державної політики 

соціального захисту родин загиблих ветеранів. У межах своїх повноважень 

рада проводить аналіз проблемних питань родин загиблих і подає пропозиції 

щодо шляхів, механізмів і способів їх вирішення, бере участь у громадському 

контролі за діяльністю Мінветеранів. До складу Ради входять також по 

одному представнику з числа родин загиблих з усіх адміністративно-

територіальних одиниць [118, 148].  

Інституціальне середовище реалізації політики соціального захисту 

УБД також визначає ефективну діяльність Міністерства соціальної політики 

України (далі - Мінсоцполітики). Зазначимо, що до створення окремої 

інституції – Мінветеранів, Мінсоцполітики було головним координаційним 

органом у системі виконавчої влади щодо формування та реалізації політики 

соціального захисту ветеранів-УБД. На сьогодні Мінсоцполітики й надалі 

координує роботу низки центральних органів виконавчої влади та державних 

установ (державних служб і фондів). Крім того, станом на сьогодні 

Мінсоцполітики бере участь у формуванні та реалізації державної політики 

щодо соціального захисту ветеранів, а саме їх пенсійного забезпечення, 

соціальної та професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, 

протезування військовослужбовців (у тому числі УБД) [133]. 

Інституціальне забезпечення передбачає залучення до реалізації 

політики соціального захисту УБД інших міністерств, які регулюють окремі 

аспекти соціального захисту. Так, Міністерство охорони здоров’я України 
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формує перелік медичних послуг для ветеранів та членів їх сімей, послуг з 

психологічної реабілітації, забезпечує лікування у медичних установах 

поранених бійців.  

Міністерство оборони України (далі - Міноборони) та Міністерство 

внутрішніх справ (далі - МВС) спрямовують свою діяльність на реалізацію 

гарантій соціального захисту та адаптацію військовослужбовців (у тому числі 

УБД). 

Міністерство фінансів України затверджує паспорти бюджетних 

програм, визначає організаційно-методологічні засади проведення оцінки 

ефективності бюджетних програм, проводить оцінку фінансового 

забезпечення проєктів державних цільових програм, а також здійснює 

прогнозування та аналіз доходів бюджету та погоджує всі законодавчі 

ініціативи (у тому числі ті, що стосуються соціального захисту УБД) [119, 

162]. 

Також важливим є створення інформаційного простору, поширення 

суспільно важливої інформації та підтримка позитивного іміджу УБД, що 

відноситься до завдань Міністерства інформаційної політики України.  

Як ми зазначали, інститутами реалізації державної політики 

соціального захисту УБД на загальнодержавному рівні, діяльність яких 

спрямовується та координується КМУ через Мінсоцполітики, є державні 

фонди та державні служби України. Основними з них є:  

– Пенсійний фонд України та його територіальні управління, що 

реалізовують державну політику з питань пенсійного забезпечення УБД та 

членів їх сімей [120]. 

– державні фонди соціального страхування, які забезпечують надання 

допомоги з тимчасової непрацездатності, страхові виплати ветеранам, УБД та 

членам їх сімей відповідно до законодавства [122].  

– державний Фонд соціального захисту інвалідів, в контексті 

досліджуваної теми, забезпечує в межах своїх повноважень осіб з 

інвалідністю з числа УБД соціальними виплатами, заходами щодо соціальної 
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захищеності, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, реабілітації 

учасників АТО (забезпечення технічними засобами реабілітації, 

виготовлення протезно-ортопедичних виробів учасникам АТО  тощо) [121]. 

– Державна служба зайнятості, яка реалізовує державну політику 

щодо зайнятості демобілізованих УБД, а саме працевлаштування, 

перекваліфікації, відкриття власної справи та інших аспектів трудової 

діяльності [111].  

– Державна служба України з питань праці реалізує державну 

політику у сфері охорони праці та контролю за додержанням законодавства 

про працю, зайнятість населення та інше (у тому числі мобілізованих і 

демобілізованих УБД) [112].  

– Національна соціальна сервісна служба України, яка розпочала 

свою відповідає за реалізацію державної політики у сфері контролю за 

наданням соціальних виплат, додержанням вимог законодавства під час 

надання соціальної підтримки й захисту прав дітей (у тому числі УБД) [49]. 

 Інші відомства та органи спеціального призначення в межах своїх 

повноважень повинні регулювати фінансове й матеріальне забезпечення 

бійців, реалізацію їх правових і соціально-економічних гарантій. Разом з тим 

22 листопада 2018 року Президентом України з метою забезпечення 

належних умов для реалізації учасниками бойових дій права на реабілітацію 

була введена посада Уповноваженого Президента України з питань 

реабілітації учасників бойових дій.  

Слід зазначити, що існує також міжнародний, або наднаціональний 

рівень, який можна визначити як «факторний», що прямо або опосередковано 

впливає на політичні явища, формування державної політики та діяльність у 

сфері соціального захисту УБД. Основними суб’єктами політичної діяльності 

на цьому рівні є національні та транснаціональні організації (ООН, 

ЮНЕСКО, ЄС, НАТО та інші), міжнародні фонди (Міжнародний фонд 

соціальної адаптації Україна-Норвегія, Міжнародний благодійний фонд 

соціального захисту військовослужбовців та ветеранів та інші).   
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Важливу роль у функціонуванні інституціально-правового механізму 

відіграє кадрове забезпечення. У науковій літературі зазначається, що кадри 

‒ це постійний склад працівників, які обіймають посади відповідно до 

штатного розпису організації, відповідають за своїми кваліфікаційними 

характеристиками посадовим вимогам та виконують функції, що потребують 

спеціальної фахової підготовки [13]. Як зазначає Т. Кагановська, сутність 

кадрового забезпечення в державі полягає в діяльності уповноважених 

суб’єктів з реалізації кадрової політики держави щодо наповнення 

організаційних структур системи державного управління відповідними за 

професією та кваліфікацією кадрами, створення в них мотивації до 

ефективної праці, організації їх ефективного використання, професійного та 

соціального розвитку, досягнення раціонального ступеня мобільності 

персоналу, а також їх соціального захисту. Вчена наголошує на важливості 

значення кадрового забезпечення державного управління для самої держави 

через своїх представників, які виконують покладені на неї функції [71]. Отже, 

метою кадрового забезпечення у межах досліджуваної теми є наповнення 

організаційних структур системи соціального захисту УБД відповідними за 

професією та кваліфікацією кадрами. Варто виділити окремі напрями роботи 

з кадрами органів державного управління та інших установ та організацій 

системи соціального захисту, а саме:  

– залучення висококваліфікованих і морально стійких кадрів;  

– вивчення та аналіз стану роботи з відбору, розстановки, зміцнення 

та збереження професійних кадрів, навчання й виховання соціальних 

працівників, розробки заходів щодо вдосконалення цієї роботи;  

– упровадження новітніх методів і форм роботи з кадрами;  

– створення резерву персоналу;  

– проведення службового атестування службовців і соціальних 

працівників; 

– планування потреб у персоналі;  
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– організацію роботи щодо здійснення наставництва над молодими 

працівниками; 

– вирішення соціально-побутових проблем працівників, питань 

мотивації персоналу тощо [55, 66, 71, 74].  

З огляду на модернізацію інститутів реалізації державної політики 

соціального захисту та створення нової структури - Мінветеранів, особливої 

актуальності набуває питання формування нового кадрового ресурсу. 

Головною функцією кадрового забезпечення державного управління є 

залучення кадрів, що дає можливість добирати на роботу найбільш 

висококваліфіковані кадри. Частина науковців і високопосадовців 

переконані, що апарат Мінветеранів, за аналогією до США та європейських 

країн, має на 30-40% складатися саме з ветеранів, бо ніхто краще за них не 

знає про потреби й проблеми захисників нашої країни.  

Брак кваліфікованих психологів, реабілітологів, соціальних 

працівників, кадрового ресурсу для ефективної роботи Мінветеранів 

залишається проблемою сьогодення. Також важливо вмотивувати самих 

УБД, ветеранів до залучення на державну службу або участі в роботі 

громадських організацій після демобілізації. Міністерством освіти, 

Національним агентством з питань державної служби й Національною 

академією державного управління при Президентові України запроваджено 

спеціальні курси для надання ветеранам війни та учасникам 

антитерористичної операції в Україні системних і практичних знань з питань 

державної служби та державного управління, а також підготовки їх до 

проходження конкурсу на державну службу [34]. Слід звернути увагу на 

підготовку та навчання волонтерів, громадських експертів і лідерів 

громадських організацій сфери соціального захисту УБД для посилення 

ефективності їх діяльності. 

Проаналізувавши інституціально-правовий механізм державного 

управління соціального захисту УБД, можемо зробити висновок, що сфера 

соціального захисту УБД динамічно розвивається та потребує подальшого 
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вдосконалення. Зазначимо, що за період з 2014 року ухвалені законопроєкти, 

підзаконні НПА, державні програми лише фрагментарно вдосконалюють 

систему соціального захисту УБД. Для підвищення ефективності державної 

політики соціального захисту УБД нормативно-правовій базі бракує 

цілісності, послідовності, систематизації та швидкого реагування на виклики 

сьогодення [25]. В умовах модернізації інституційного забезпечення 

провідним питанням є налагодження взаємодії між суб’єктами державної 

політики задля уникнення дублювання функцій і розпорошення державних 

коштів. Виникає необхідність досліджень щодо посилення взаємодії органів 

державної влади, ОМС та інститутів громадянського суспільства. Також 

важливим є питання щодо залучення та підготовки професійних кадрів, від 

яких залежить якість вирішення проблем і наданих послуг УБД. Подальший 

розвиток інституціального забезпечення, відповідність законодавчої бази 

сучасним викликам та якість кадрового забезпечення відіграють потужну 

роль в ефективній реалізації державної політики соціального захисту УБД. 

 

2.2. Соціально-економічне забезпечення реалізації державної 

політики соціального захисту учасників бойових дій   

                                     

Уряди, приходячи до влади, пропонують суспільству політику розвитку 

країни та окремих її сфер, метою якої є підвищення рівня життя та добробуту 

населення країни. Зазначимо, що сучасна політика соціального захисту має 

спиратися на вирішення ключових соціальних проблем і прогнозні показники 

реального розвитку економіки, ресурсні та фінансові можливості держави. 

Спираючись на результати проведеного в попередньому підрозділі аналізу 

реалізації державної політики соціального захисту УБД та наявних проблем і 

суперечностей, вважаємо за необхідне розглянути соціально-економічні 

умови, у які потрапляють УБД. Доречно виокремити важливість фінансової 

складової в процесі реалізації політики соціального захисту УБД. Від рівня 

фінансування, своєчасного й повного фінансового забезпечення соціальних 
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виплат і цільових державних програм, спрямованих на допомогу у вирішенні 

ключових соціальних питань, залежить якість і своєчасність медичної та 

психологічної реабілітації, забезпеченість житлом, грошова допомога, 

соціальна та професійна адаптації УБД.  

Говорячи про економічні засоби підтримки УБД для досягнення цілей 

політики соціального захисту, проаналізуємо фінансову складову державної 

підтримки. Основним джерелом фінансових ресурсів у соціальному захисті є 

валовий внутрішній продукт (далі ‒ ВВП), від якого залежить розмір 

видатків на соціальний захист у бюджеті. Фінанси як розподільна категорія 

тісно взаємозв’язані з економікою. Зазначимо, що саме за допомогою 

фінансів розподіляється створений у суспільстві ВВП. У свою чергу обмінно-

розподільні відносини формують певну систему економічних інтересів і 

стимулів, які впливають на виробництво, стимулюючи чи стримуючи 

зростання ВВП [1, 88]. При цьому фінансовий вплив на соціально-

економічний розвиток, який лежить в основі формування й реалізації 

фінансової політики, здійснюється через фінансовий механізм  [31].  

Зазначимо, що фінансовий механізм можна розглядати як складову 

частину соціально-економічного механізму. На нашу думку, фінансовий 

механізм реалізації державної політики соціального захисту УБД ‒ це 

сукупність фінансових форм і методів, важелів та інструментів, за 

допомогою яких здійснюється формування, перерозподіл і використання 

фінансових ресурсів для досягнення поточних завдань і кінцевої мети 

обраної політики, а саме ‒ забезпечення добробуту та задоволення життєво 

необхідних потреб УБД (рис.2.4) [36].  

Як зазначалося в підрозділі 2.2, фінансове планування й фінансовий 

контроль та аудит здійснюють ВРУ, Мінветеранів, Міністерство фінансів та 

інші уповноважені органи. Можемо виділити дві найважливіші підсистеми 

фінансового механізму: фінансове забезпечення та фінансове регулювання, 

які взаємопов’язані між собою. Підсистема фінансового забезпечення може 

бути представлена у формах: самофінансування, спільного фінансування, 
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кредитування, зовнішнього фінансування. Кожна із зазначених форм має свої 

особливості та умови практичного застосування. Самофінансування являє 

собою забезпечення соціальних потреб УБД за рахунок власних коштів і 

передбачає розрахунок ефективності й доцільності їх витрачання. Ця форма 

фінансового забезпечення серед УБД представлена мало, що свідчить про 

недостатнє грошове забезпечення та низький рівень життя населення.  

Спільне фінансування заходів щодо соціального захисту УБД 

(реабілітація, санаторно-курортні послуги, оздоровлення тощо) може 

здійснюватися за спільні кошти бюджету (державного/місцевого) та 

підприємств, організацій, міжнародної спільноти тощо. Ця форма 

використовується для реалізації багатьох заходів і програм соціального 

захисту УБД на регіональному й міжнародному рівнях.  

Зовнішнє фінансування здійснює держава (бюджетне фінансування) 

шляхом виділення коштів з бюджету чи державних фондів цільового 

призначення певним суб’єктам соціального захисту на безповоротній і 

безоплатній основі. За цієї форми фінансування враховуються норми видів 

видатків, визначення обсягів фінансування, періодичність надання коштів 

тощо. Уряд затверджує порядки використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів щодо соціального захисту УБД 

та визначає відповідального виконавця бюджетних програм. 

Також кошти на реалізацію заходів соціального захисту можуть 

надходити й від громадських і благодійних фондів і організацій. Вагоме 

значення має донорське фінансування (гранти, фінансова допомога), що 

здійснюється на безоплатній основі іноземними державами, спеціальними 

міжнародними фондами та організаціями ветеранів.  



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Фінансовий механізм реалізації державної політики соціального захисту УБД (складено автором)

Мета: формування, перерозподіл і 

використання фінансових ресурсів для 

досягнення поточних завдань і кінцевої мети 

політики соціального захисту УБД  

Методи 

Форми 

Важелі 

Інструменти 

Фінансове планування Фінансовий контроль та аудит 

 

Фінансове забезпечення Фінансове регулювання 

Самофінансування 
Спільне фінансування 

Кредитування 

Зовнішнє фінансування  

Пряме регулювання 
(бюджетне 

фінансування, 

державне 
інвестування, пільгове 

кредитування) 

Непряме 
регулювання 

(податкові ставки) 

Соціальне забезпечення 
Соціальне страхування  

Соціальні гарантії та компенсації 

Соціальна допомога Соціальні норма і нормативи 
Соціальні пільги 

Фінансові стимули 

Фінансові санкції 

Джерела 

фінансування 

Державні централізовані фонди (державні та місцеві 

бюджети, соціальні фонди) Державні децентралізовані фонди (фонди 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування) 
Недержавні соціальні фонди (кошти підприємств, 

організацій, благодійні кошти, венчурні фонди,  

міжнародні фонди тощо) 
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Підсистема фінансового регулювання полягає в регламентуванні 

розподільних відносин у суспільстві та здійснюється методами прямого 

(бюджетне фінансування, державне інвестування, пільгове кредитування) та 

непрямого регулювання (податкові ставки) [239].   

Засобами фінансового регулювання є фінансові інструменти та важелі. 

З урахуванням структури соціального захисту УБД соціально-економічний 

механізм соціального захисту включає в себе такі інструменти, як: соціальне 

страхування, соціальне забезпечення, соціальна допомога, соціальні гарантії 

та компенсації, які у свою чергу мають свої автономні фінансові механізми, 

закріплені законодавством. Фінансові важелі, зокрема соціальні норми, 

пільги, гарантії та компенсації є важливим елементом соціально-

економічного механізму. Щодо УБД та членів їх сім’ї, то відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

запроваджено низку соціальних пільг і соціальних гарантій. Пільги, тобто 

особливі права, переваги та привілеї, надаються УБД на підставі чинного 

законодавства з метою компенсації певних обмежень їх прав і свобод, 

пов’язаних із перебуванням на військовій службі та участю в захисті 

батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. 

На сьогодні, як уже зазначалося в першому розділі, УБД надаються 22 

пільги [200]. Пільгова система здебільшого має компенсаторний, а не 

мотивувальний характер, не враховує особливостей сьогодення та не 

забезпечує гідного рівня життя УБД. Кошти, які держава виділяє на 

забезпечення пільг, розпорошуються серед пільговиків, що не тільки не дає 

можливості вирішувати проблеми їх соціального захисту, а й породжує 

соціальне невдоволення.  

Гарантії – це зобов’язання, які бере на себе держава щодо виконання 

певних своїх обов’язків і за якими несе повну фінансову й матеріальну 

відповідальність. Їх поділяють на такі види: гарантії грошового й 

матеріального забезпечення; гарантії отримання освіти; гарантії забезпечення 

житлом.  
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УБД також надаються компенсації, тобто відшкодування з державного 

бюджету додаткових витрат, у зв’язку із виконанням обов’язків військової 

служби. Їх поділяють на такі види: при загибелі та при втраті працездатності. 

На сьогодні необхідним є запровадження системи грошової компенсації 

родинам у разі загибелі учасників бойових дій, а також повної або часткової 

втрати працездатності тими, хто проходить або проходив військову службу в 

зонах воєнного конфлікту. Нині ця система передбачає разові виплати з 

державного бюджету та забезпечення пенсіями УБД і членів їхніх родин. 

Реалізуються виплати за фактами виникнення того чи іншого випадку, а тому 

розмір витрат на фінансування з коштів державного бюджету є 

непрогнозованим, хоча й гарантованим і значним. Найбільш оптимальним 

виходом із ситуації, що склалася, є формування та поетапна реалізація 

системи страхування життя та здоров’я УБД із можливим залученням до 

цього процесу коштів недержавних структур. Щодо фінансових стимулів і 

фінансових санкцій, вони здебільшого надаються підприємствам та 

організаціям, які пов’язані з працевлаштуванням, соціальною реабілітацією, 

оздоровленням УБД тощо. 

Розвиток фінансових відносин і помітні зміни в соціальній структурі 

українського суспільства викликають необхідність удосконалення соціально-

економічного забезпечення державної політики соціального захисту УБД 

[247]. Необґрунтоване збільшення розмірів допомог, наявність неефективних 

пільг, бюрократизація процедур їх отримання збільшують соціальне 

невдоволення та навантажують державний і місцеві бюджети. Сьогодні 

виникають складнощі у фінансуванні окремих видів пільг, гарантій і 

компенсацій. Отже, головне призначення сучасного соціально-економічного 

механізму полягає у створенні реальної фінансової бази, ефективному 

формуванні та використанні соціально-економічних ресурсів з метою 

забезпечення реалізації прав і свобод, соціальних проєктів і програм, 

створення належних соціальних умов  [31].  
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Фінансовий механізм передбачає формування джерел фінансових 

ресурсів усіх економічних агентів, що спрямовуються на пільгове 

забезпечення, виконання державних програм, планів і заходів соціальної 

підтримки УБД. Як ми вже зазначили, основним джерелом фінансових 

ресурсів у соціальному захисту виступає валовий внутрішній продукт (далі – 

ВВП) (див. Таблиця 2.1). Сьогодні наголошують на зростанні ВВП, але якщо 

розглядати його в доларовому еквіваленті, то зростання є незначним. У 

процесі розподілу та перерозподілу ВВП формуються централізовані 

(державний і місцевий бюджети, соціальні фонди) і децентралізовані фонди 

фінансових ресурсів (фонди загальнообов’язкового державного соціального 

страхування), а також недержавні соціальні фонди (кошти підприємств, 

організацій, інші благодійні кошти тощо). 

Таблиця 2.1  

Валовий внутрішній продукт України з 2014-2019 роки (млн грн) [119] 

 Номінальний ВВП 

(у фактичних цінах) 

Реальний ВВП 

(у цінах попереднього 

року) 

Різниця 

(реальний  – номінальний) 

2014 1566728 1365123 -201605         -12.9% 

2015 1979458 1430290 -549168                 -27.7% 

2016 2383182 2034430 -348752 -14.6% 

2017 2982920 2445587 -537333 -18.0% 

2018 3558706 3083409 -475297 -13.4% 

2019 3974564 3675728 -298836 -7.5% 

 

Фінансування системи соціального захисту УБД здійснюється 

відповідно до бюджетного законодавства, зокрема Бюджетного кодексу 

України [17], законами про державні бюджети України та визначається ст. 17 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

[200]. Зазначеною вище статтею закону [164] визначено, що фінансування 

витрат на соціальний захисту УБД здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів, благодійних коштів підприємств та 
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організацій. З початком бойових дій на території України сфера оборони та 

соціального захисту УБД є однією з найбільш видаткових статей зведеного 

бюджету України. Відповідно до нормативно-правової бази щодо 

соціального захисту ветеранів-УБД (Додаток В) доречно здійснити аналіз 

динаміки соціальних видатків з державного бюджету України на соціальний 

захист ветеранів упродовж 2014-2020 рр. (див. Таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2 

Динаміка показників обсягів річних видатків на соціальний захист 

ветеранів війни в Україні впродовж 2014-2020 роки  [119] 

 Видатки на соціальний захист 

ветеранів війни, млн грн 

У % до загальної суми 

зведеного бюджету 

У % до ВВП 

2014 1624,5      0,42 0,10 

2015 2644,7      0,47 0,13 

2016 3086,6 0,48 0,13 

2017 3428,3 0,45 0,12 

2018 4108,3 0,45 0,12 

2019  82367,0  8,37 2,07 

2020 90148,6  7,94 - 

*Сума обрахована шляхом додавання коштів, передбачених бюджетними програмами 

державних бюджетів України 2014-2020 років (за різними статтями на соціальний захист та 

соціальне забезпечення ветеранів-УБД) 

 

Аналізуючи обсяги річних видатків на соціальний захист ветеранів 

війни в період ведення бойових дій, можемо зробити певні висновки. На 

початку ведення війни видатки збільшилися на 1020,2 млн грн, поступово 

зростаючи впродовж наступних чотирьох років. При цьому впродовж 2015-

2018 рр. їх питома вага в загальній сумі зведеного бюджету майже не 

змінювалися й коливалася в межах 0,45-0,48 %. Істотне збільшення видатків 

на соціальний захист військовослужбовців і ветеранів відбулося у 2019-

2020 рр., частка яких зросла відповідно до 8,37 та 7,94 % від загальної суми 

зведеного бюджету та становила 2,07 % ВВП (2019 рік). Це може свідчити 

про політичну вмотивованість щодо вирішення проблеми соціального 

забезпечення та захисту ветеранів. Переконливим доказом є створення у 
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2018 р. Міністерства у справах ветеранів. Для подолання диспропорцій у 

грошовому забезпеченні військовослужбовців, у тому числі УБД, з 2019 року 

було збільшено видатки на забезпечення діяльності Збройних сил, медичне 

лікування, реабілітацію та санаторне забезпечення особового складу 

Збройних сил і ветеранів війни. У 2020 році в середньому на соціальний 

захист одного УБД держава виділяла 13 тис. грн на рік. 

Як зазначалося в першому розділі, одним з інструментів державного 

управління є цільові програми, які забезпечують ефективне вирішення 

важливих соціальних проблем УБД (адаптацію, реабілітацію, зайнятість, 

доступне житло тощо) та фінансуються з державного бюджету України. 

Відповідно до ст. 87 п. 8, 9 Бюджетного кодексу України видатки, що 

здійснюються з державного бюджету України, можуть спрямовуватися на 

соціальний захист та соціальне забезпечення, а саме: державні програми в 

галузі охорони здоров’я (санаторно-реабілітаційну допомогу ветеранам), 

державні програми соціальної допомоги (грошову допомогу, протезування, 

державні стипендії, підтримку громадських об’єднань ветеранів, 

будівництво), державні програми соціального захисту (виплати на покриття 

витрат з оплати житлово-комунальних послуг, пільги, компенсації) тощо 

[17]. 

Аналіз показників видатків державного бюджету України за різними 

статтями на соціальний захист і соціальне забезпечення ветеранів-УБД 

впродовж 2014-2020 рр. дає підстави  виділити основні бюджетні програми, 

спрямовані на вирішення соціальних проблем УБД, а саме: 

 КПКВК 2101080 «Медичне лікування, реабілітація та санаторне 

забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової 

служби та членів їх сімей, ветеранів війни» (далі ‒ КПКВК 2101080), яка 

фінансувалася упродовж 2014-2018 рр., а у 2019-2020 рр. була замінена 

бюджетною програмою КПКВК 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних 

Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового 
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складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» 

(далі – КПКВК 2101020).  

КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і 

жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають 

особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» (далі – КПКВК 

2501150).  

КПКВК 2501470 «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, 

на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та 

інвалідів» (далі – КПКВК 2501470). 

КПКВК 2505150/1501040 «Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та 

забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням» (далі ‒ КПКВК 1501040). 

КПКВК 2501220 / 2505030/1501030 «Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань 

і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941 - 1945 років» (далі – КПКВК 1501030) [82]. (Додаток Г)  

Слід зазначити, що впродовж 2014-2020 рр. видатки державного 

бюджету мають подібну структуру, але були й певні нюанси щодо 

використання коштів на початку війни в 2014 – 2017 рр. Так, деякі бюджетні 

програми фінансувалися тільки декілька років, потім їх фінансування 

припинялося або вони були включені до інших бюджетних програм. Так, 

КПКВК 2505040 «Забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами 

підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в 

Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній 

операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні 

можливості кінцівки або кінцівок» фінансувалося лише у 2014 році (7000 тис. 

гривень), 2015 році (150000 тис. гривень) і 2016 році (150000 тис. гривень). 

Окремо фінансувалися у 2015 році такі бюджетні програми, як КПКВК 
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2505080 «Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної 

допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення» (5619,1 

тис. грн), КПКВК 2505140 «Забезпечення житлом осіб, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції та/або в забезпеченні її 

проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» (63949 

тис. грн), КПКВК 2505160 «Забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» (22453,8 тис. 

грн.), КПКВК 2505170 «Заходи з соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених 

у запас або у відставку)» (27549 тис. грн).  

Якщо порівняти видатки на соціальний захист УБД на початку війни у 

2014 році з 2020 роком, то бачимо, що суттєво зросли видатки на 

забезпечення діяльності Збройних сил України та медичне лікування 

(+ 87006689,7  тис. грн) і заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації, санаторно-курортне лікування (+ 196402,8 тис. грн). 

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що показники видатків державних 

бюджетів 2014-2020 років на соціальний захист УБД мають тенденцію до 

збільшення. 

Особливої уваги потребує бюджетна програма КПКВК 2501220 / 

2505030/1501030  «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та 

ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових 

пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 

років», фінансування якої у 2020 році порівняно з 2014 роком зменшилося на 

70,2 млн. грн. Слід відмітити, що в реаліях сьогодення зменшення видатків з 

державного бюджету на підтримку громадських організацій ветеранів 

призводить до зниження комунікування між владою та ветеранським 

суспільством. 

З 2017 року для вирішення проблем щодо забезпечення житлом 

ветеранів з’являються додаткові субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, а саме: КПКВК 1511040 на  виплату грошової компенсації за 
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належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-

ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 

втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, і які 

потребують поліпшення житлових умов (з 2017 по 2020 рр. місцевим 

бюджетам виділено 1269,9 млн. грн.); 

КПКВК 1511050 на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України й брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно 

до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" й потребують 

поліпшення житлових умов (з 2018 по 2020 роки місцевим бюджетам 

виділено 298, 5 млн. грн.); 

КПКВК 1511060 на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на 

території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, що 

визначено пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 

поліпшення житлових умов (з 2018 по 2020 роки місцевим бюджетам 
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виділено 450 млн. грн)   [119]. Слід зазначити, що сьогодні потребує змін 

система забезпечення військовослужбовців-УБД житлом, яка базується на 

виділенні коштів із державного бюджету.  

Незважаючи на високий рівень видатків, експерти звертають увагу на 

недосконалість фінансово-економічного механізму, що не дає змогу на 

практиці забезпечити високий рівень соціального захисту УБД [2]. Це певною 

мірою підтверджено в ході проведення експертного опитування серед УБД, 

результати якого засвідчили середній і низький рівень ефективності 

державних програм, що зумовлює необхідність поглибленого визначення 

причин їх низької результативності. Проаналізуємо використання державних 

коштів за 2018-2020 рр. на основні державні програми підтримки УБД, 

дослідивши фактичний стан і результативні показники виконання бюджетних 

програм Мінветеранів, Міністерства соціальної політики та Міністерства 

оборони України щодо соціального захисту ветеранів, а саме УБД (Таблиця 

2.3). 

Таблиця 2.3 

Аналіз використання коштів на бюджетні програми соціального 

захисту ветеранів-УБД за 2018-2019 роки (млн грн) [116 – 119]  

КПКВК 2018 рік 2019 рік 2020 

рік 

Відхилення 

плану 2020 р.  

від 2019 р. 

план факт +/- % план факт +/- % план +/- % 

2101080

2101020 

2161,1 2161,1 0 100,0  

 

58069,

2 

 

 

58125,

9 

 

 

56,7 

 

 

100,0 

 

 

62739,5 

 

 

4613,6 
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2501150 1303,1 1302,2 -0,9 99,9 1324,8 1323,9 -0,9 99,9 1382,5 58,6 104,4 

2501470 176,1 175,9 -0,2 99,8 206,8 197,7 -9,1 95,6 207,4 9,7 104,9 

2505150 

1501040 

109,0 107,2 -1,8 98,3  

 

112,7 

 

 

109,1 

 

 

-3,6 

 

 

96,8 

 

 

246,4 

 

137,3 

 

225,8 

2505030 

1501030 

8,7 5,6 -3,1 64,4  

9,0 

 

7,4 

 

-1,6 

 

82,2 

 

8,6 

 

1,2 

 

116,2 

*за загальним фондом державного бюджету України 
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Медичне забезпечення та реабілітація, протезування 

військовослужбовців, у тому числі УБД здійснювалося за програмою КПКВК 

2101080 у 2018 році та КПКВК 2101020 (п.1, п.12) у 2019 році. Головним 

розпорядником коштів за цією програмою є Міноборони. Окрема програма 

щодо медичного забезпечення та протезування ветеранів-УБД на сьогодні 

відсутня. Слід зазначити, що у 2014-2016 роках існувала окрема бюджетна 

програма КПКВК 2505040 щодо забезпечення протезуванням та 

ортезуванням, головним розпорядником якої було Мінсоцполітики  (Додаток  

Г). Однак з огляду на низький рівень використання коштів за цією 

бюджетною програмою у 2016 році  (із запланованих 150.0 млн. грн 

фактично використано 37,1 млн. грн), її приєднали до КПКВК 2101020. У 

2018 та 2019 рр. програми виконано на 100%. У 2020 році на реалізацію 

напрямів бюджетної програми (п.1,12) заплановано видатків на суму 62769,5 

млн. грн, що на 4613,6 млн. грн більше ніж за попередній рік [116]. 

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня здійснюється 

на підставі бюджетної програми КПКВК 2501150, розпорядником коштів 

якої є Міністерство соціальної політики. Щороку обсяг видатків на 

виконання цієї бюджетної програми зростає. За результатами виконання 

2018 року і 2019 року програму виконано на 99,9 %. Загальна кількість УБД, 

які отримали допомогу у 2018 році, становила 455,8 тис. осіб, у 2019 році – 

469,8 тис. осіб, що засвідчує збільшення кількості осіб, які отримують ці 

виплати.  

Розмір щорічної разової грошової допомоги УБД: 

2018 рік = 1265 гривень      

2019 рік = 1295 гривень         + 30 гривень 

2020 рік = 1390 гривень         + 95 гривень 

Слід зазначити, що розмір грошової допомоги до 5 травня у розрізі 

категорій і розмірів виплат затверджується щороку відповідним рішенням 

КМУ. На 2020 рік видатки, заплановані на щорічну разову грошову допомогу 

до 5 травня, збільшені порівняно з минулим роком на 58,6 млн. грн [119]. 
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При реалізації цієї програми виникали проблеми щодо розміру виплати, яка 

раніше за законодавством [200] становила п'ять мінімальних пенсій за віком.  

Проте в умовах воєнного стану внесені зміни в Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема, частину п'яту 

статті дванадцятої викладено в такій редакції: «Щорічно до 5 травня 

учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, 

який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних 

призначень, встановлених Законом України «Про Державний бюджет 

України», що до сьогодні створює протиріччя в законодавстві.  

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни здійснюється на 

підставі бюджетної програми КПКВК 2501470, фінансування якої поступово 

збільшується з кожним роком. Однак частка осіб (у загальній кількості осіб, 

що звернулися), які отримали санаторно-курортне лікування за цією 

програмою у 2019 році, порівняно з попереднім роком, зменшилася на 0,9 

в.п. та становила 34,9 % (17 716 осіб), тоді як у 2018 році вона становила 35,8 

(17 527 осіб). Це свідчить про збільшення кількості ветеранів, які потребують 

санаторно-курортного лікування [114].  

Санаторно-курортне лікування УБД закладено і в інших бюджетних 

програмах. Так, за КПКВК 2101080/2101020 путівки в санаторій можуть 

отримати учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни та члени 

сім’ї загиблого (незалежно від того, за участь у якому конфлікті надано 

пільговий статус), які або проходять військову службу, або отримують 

пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». За КПКВК 

2505150/1501040 отримати санаторно-курортне лікування можуть лише 

ветерани війни України проти російської агресії, які мають статус УБД або 

інваліда війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та 

пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» [200]. Відповідно до цієї бюджетної 

програми на обліку в органах з питань соціального захисту населення  у 
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2018 році перебувало 15 086 УБД, у 2019 році 15 250 УБД. Фактична 

кількість забезпечених санаторно-курортним лікуванням УБД становила у 

2018 році  5 989 осіб, у 2019 році 5 525 осіб. Середні витрати на санаторно-

курортне лікування одного УБД  становили: у 2018 році 6 822 грн, у 2019 

році 8 678,5 грн. У 2020 році на одного ветерана війни заплановані середні 

витрати в розмірі 11 520 грн [119]. На жаль, офіційні звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм  та інша інформація, розміщена на офіційних 

вебсайтах Міноборони, Мінсоцполітики чи Мінветеранів, не дозволяє 

виявити чи всі УБД, які потребують санаторно-курортного лікування, 

забезпечені цією послугою. Розгалужена система не дозволяє повністю 

оцінити рівень санаторно-курортного забезпечення УБД. Крім того, велика 

частина коштів бюджетної програми  витрачається на придбання обладнання 

та інші потреби санаторіїв.  

Видатки на психологічну реабілітацію, соціальну та професійну 

адаптацію УБД затверджуються щорічно, починаючи з 2014 року, законами 

України про державні бюджети. Кошти на відповідні заходи у 2018 році були 

передбачені бюджетною програмою КПКВК 2505150, розпорядником  

коштів якої було Мінсоцполітики [118]. У 2018 році зазначена бюджетна 

програма була виконана на 98,3 %, а до бюджету було повернуто 1,8 млн. 

гривень.  У 2019 році була затверджена бюджетна програма КПКВК 1501040, 

розпорядником коштів якої стало Мінветеранів. Також слід зазначити, що 

урядом затверджено Державну цільову програму з медичної, фізичної 

реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали 

участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року, що 

фінансується в межах зазначеної бюджетної програми  та інших бюджетних 

програм. Обсяг видатків у 2019 році становив 112,7 млн гривень. 

Орієнтовний обсяг видатків у 2020 році становить 506,8 млн. грн, у 2021 році 
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- 449,5 млн. грн, у 2022 році - 462,8 млн. грн, у 2023 році - 320,1 млн. грн 

[159]. 

Зазначена програма об’єднує декілька напрямів використання 

бюджетних коштів, серед яких: здійснення заходів з психологічної 

реабілітації учасників АТО/ОСС; здійснення заходів щодо надання 

соціальної та професійної адаптації учасників АТО/ОСС; забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням учасників АТО/ОСС.  

За напрямом здійснення заходів з психологічної реабілітації було 

виділено: у 2018 році 22 млн. грн, у 2019 році 21,4 млн. грн, у 2020 році 75,7 

млн. грн. У програмах психологічної реабілітації кількісно взяли участь УБД: 

у 2018 році ‒ 2 704 особи, у 2019 році – 2 278 осіб, у 2020 році – 6 541 особа. 

Чисельність осіб УБД, які потребують психологічної реабілітації, постійно 

зростає. Середні витрати на одного УБД у 2018 році становили 7 481,2 грн, у 

2019 році – 9310,5 грн [118]. У 2020 році вони зросли до 11 529 грн, що на 

54,1 % більше рівня 2018 року. Психологічну допомогу УБД надають центри 

соціально-психологічної реабілітації, фінансування яких є одним із напрямів 

бюджетної програми. Подальша популярність послуги залежить від рівня 

інформаційного забезпечення УБД, а також від налагодження обліку 

кількості осіб, які потребують психологічної реабілітації. Також важливим є 

підготовка фахівців у сфері психологічної реабілітації та залучення 

спеціалістів, які мають відповідний фах і досвід роботи з наслідками 

психологічної травматизації [90].  

Обсяг фінансування на здійснення заходів щодо надання соціальної та 

професійної адаптації учасників АТО/ООС у 2018 та 2019 роках становив по 

27,5 млн. грн. Слід зазначити, що тільки у 2018 році цей напрям бюджетної 

програми був виконаний на 100%, фактично було використано 27,1 млн грн, 

планова кількість отримувачів послуг становила 4 571 особу, фактична 4 914 

осіб. Це пов’язано з  укладанням органами з питань соціального захисту 

населення договорів на суми, менші ніж затверджена середня вартість на 1 

особу, що дозволило надати послуги більшій кількості осіб. Середні витрати 
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на одного УБД становили: у 2018 році 5 528,2 грн, у 2019 році 6 209 грн. У 

2020 році передбачено середні витрати на соціальну та професійну адаптацію 

на одного УБД в розмірі 7 656,1 грн. 

Аналізуючи звіти виконання програми КПКВК 1501040, можемо 

зробити висновок, що для підвищення результативності програми потрібно 

вдосконалювати механізм інформування УБД та розширити спектр напрямів 

психологічної допомоги та професійної підготовки.  Доцільним є здійснення 

моніторингу діяльності органів соціального захисту населення, забезпечення 

взаємодії з центрами соціальних служб, центрами зайнятості та іншими 

підприємствами, установами та організаціями, що мають право на здійснення 

заходів щодо психологічної реабілітації,  соціальної та професійної адаптації.  

Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів-УБД 

здійснюється в рамках бюджетної програми КПКВК 1501030, яка у 2018 році 

реалізовувалася Міністерством соціальної політики (КПКВК 2505030), а з 

2019 року головним розпорядником коштів стало Мінветеранів. Обсяг 

фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів у 2019 році 

зменшився на 0,3 млн. грн порівняно з попереднім роком. Виконання 

програми лише на 64,4 % у 2018 році було пов’язано переважно із 

запровадженням надання фінансової підтримки за результатами конкурсного 

відбору більш актуальних програм, проєктів і заходів. Так, у 2018 році 14 

громадських об’єднань ветеранів отримали фінансову підтримку, у 2019 році 

– 12, а вже у 2020 році фінансову підтримку надали 22 громадським 

об’єднанням ветеранів війни [12]. Подальша підтримка громадських 

об’єднань надасть змогу встановити зв'язок між владою та ветеранською 

спільнотою. 

Слід відмітити, що в розрізі регіонів України діють багато цільових 

програм соціального захисту ветеранів-УБД, програм соціального захисту 

населення, що містять окремі заходи щодо УБД, які представлено в          

Додатку В. Серед особливостей регіональних програм можемо виділити: 

фінансування соціальних таксі, розширення мережі ветеранських аптек, 
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соціальний захист добровольців, додаткова грошова допомога УБД, 

спортивна реабілітація УБД, відкриття власного бізнесу УБД, підтримка 

громадських ветеранських організацій, забезпечення соціальної підтримки 

членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З 2018 року 

місцевим органам соціального захисту делеговано повноваження щодо 

організації заходів із психологічної реабілітації шляхом укладання 

тристоронніх договорів. Слід зазначити, що подальшим кроком має бути 

створення трирівневої системи психологічної, медичної та соціальної 

допомоги, організованої на місцевому, регіональному та національному 

рівнях.  

Проте слід сказати про існування проблемних моментів зазначених 

вище програм, а саме: всі вони залежать від державного бюджету, який 

щорічно переглядається; існує потреба дієвого механізму інформування УБД 

щодо наявних державних програм і соціальних послуг; санаторно-курортне 

забезпечення та психологічна реабілітація УБД перебувають на низькому 

рівень; відсутній облік щодо кількості УБД, які потребують соціальної 

допомоги.  

Щодо джерел фінансування соціального захисту УБД необхідно 

виділити державні соціальні фонди, Пенсійний фонд України та фонди 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. КМУ, 

утримуючи з військовослужбовця страхові внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, бере на себе зобов’язання щодо 

нарахування в подальшому йому пенсії. Зокрема, умови, норми та порядок їх 

пенсійного забезпечення визначені Законом України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 

09.04.1992 р. № 2262-XII. Постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 103 «Про 

перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким 

іншим категоріям осіб» було передбачено проведення перерахунку пенсій 

військовослужбовцям. Постанова передбачає, що виплата 

військовослужбовцям перерахованого розміру пенсій здійснюється в кілька 
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етапів. Механізм виплати, визначений постановою, передбачив, що у 2018 

році виплачується 50 % суми підвищення, у 2019 році виплачується 75 %, а у 

2020 році виплата пенсій буде проводитися в повному обсязі ‒ 100% [185]. За 

даними Пенсійного фонду України, станом на 01.07.2020 р. середній розмір 

пенсії військовослужбовця становить 5454,17 грн [120].   

Аналіз у першому розділі кращих світових практик свідчить про 

наявність у багатьох країн потужної фінансової підтримки з боку 

недержавних соціальних, благодійних, венчурних і міжнародних фондів. В 

Україні поступово розвивається благодійна діяльність і з’являються потужні 

міжнародні проєкти для підтримки УБД.  На сьогодні діють три міжнародні 

проєкти: проєкт Європейського Союзу «Підтримка реінтеграції ветеранів 

конфлікту на Сході України» із загальним бюджетом 3000 тис. євро; проєкт 

США «Програма реінтеграції ветеранів» із загальним бюджетом 5 037 тис. 

дол. США; проєкт ОБСЄ «Соціальна та психологічна реабілітація населення, 

що постраждало внаслідок конфлікту» із загальним бюджетом 85 тис. євро. 

(Додаток Д) 

У контексті фінансування системи соціального захисту УБД в Україні, 

крім бюджетних і міжнародних коштів, потрібно й надалі розвивати та 

використовувати такі джерела, як: власні кошти громадян і громадські 

ініціативи (різні фонди, збори); венчурні фонди; відшкодування та 

відстрочки; кошти підприємств (у вигляді їх зобов‘язань щодо виконання 

соціальних функцій); використання державної інфраструктури та інше. 

Важливим є подальший розвиток економічного стимулювання, надання 

податкових пільг, кредитування з бюджетів і соціальних фондів на 

соціальний захист УБД. Створення реальної фінансової бази та ефективне 

використання соціально-економічних ресурсів, управління державними 

коштами виведе політику щодо соціального захисту на новий рівень і надасть 

змогу створити належні соціальні умови для УБД.  
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2.3. Інформаційно-комунікативний та адаптивно-психологічний 

механізми реалізації державної політики соціального захисту учасників 

бойових  дій  

 

Для успішної реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту УБД в сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційного та 

громадянського суспільства великого значення набувають інформаційно-

комунікативний та адаптивно-психологічний механізми державного 

управління. В умовах реформування системи соціального захисту ветеранів, 

удосконалення законодавчої бази, створення нових інститутів, становлення 

громадянського суспільства та залучення його до державного управління, 

активного формування соціальних мереж тощо ефективна система 

інформування й комунікування між владою і суспільством сприяє 

підвищенню результативності державного управління. Також зазначимо, що 

налагодження взаємодії між владою і суспільством неможливе без 

адаптивно-психологічного механізму, який сприяє їх консолідації для 

вирішення суспільних проблем. 

Історію людської цивілізації вчені ототожнюють з історією 

інформаційного процесу, який змінюється відповідно до розвитку людства. 

На кожному етапі розвитку державної політики важливе значення має 

інформаційно-комунікативний механізм державного управління, суть якого 

сьогодні полягає в забезпеченні збору, поширення та зберігання інформації, 

доступу до інформації всіх учасників формування та реалізації публічної 

політики, координації та узгодженості дій  суб’єктів і об’єктів публічної 

політики, звітності та моніторингу, запровадження новітніх інформаційних 

технологій, створення електронних баз даних, встановлення зворотнього 

зв’язку.  Інформаційно-комунікативний механізм державного управління 

повинен надавати можливість суспільству донести до влади актуальні 

проблеми, бути почутими й забезпечувати своєчасне інформування 

населення про діяльність органів державної влади для їх вирішення [64, 103].  
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В Україні з початку незалежності обрано курс на розбудову 

інформаційного суспільства, відбувається розвиток й удосконалення 

інформаційних служб і технологій у сучасному державному управлінні.  Це 

підтверджують ухвалені стратегічні законодавчі акти, а саме: Закони України 

«Про Національну програму інформатизації» [177], «Про електронні 

документи та електронний документообіг» [153], «Про електронний 

цифровий підпис» [152], «Про звернення громадян» [172], «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» [188], «Про доступ 

до публічної інформації» [151], розпорядження КМУ «Про схвалення 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні» [206], Указ 

Президента України «Про сприяння розвитку громадянського розвитку 

України»  [199] тощо. 

Серед досягнень у розвитку інформаційно-комунікативного механізму 

державного управління, що також стосується УБД, слід виділити:  

– упровадження й розвиток е-урядування, що сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості й прозорості діяльності органів державної влади й 

ОМС, орієнтованої на задоволення потреб громадян, розбудову відносин 

«держава–громадяни», «громадяни–держава», «бізнес–держава», «держава–

бізнес» [59]; 

– створення урядового порталу, який є «єдиним вікном» доступу до 

всіх онлайн-послуг. Наразі в порталі доступні 118 електронних послуг, з-

поміж яких є послуги соціального захисту, реєстрації бізнесу, транспорту,  

земельної ділянки тощо; 

– адаптація українського законодавства до процесів цифровізації за 

принципом Digital by Default – «цифрового за замовчанням», тобто 

нормативно-правові акти повинні містити норму, за якої описаний в них 

процес може бути реалізований в електронний спосіб (на сьогодні існує лише 

незначний відсоток таких документів); 
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– упровадження електронного документообігу в органах влади 

(електронна міжвідомча взаємодія на сьогодні впроваджена у 673 

організаціях, також до системи приєднаються ОМС та ОТГ); 

– упровадження системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та підключення до неї 

державних пріоритетних реєстрів [118, 215].  

В умовах стрімкого розвитку інформаційного забезпечення органів 

публічної влади актуальним для УБД є створення Єдиного державного 

реєстру ветеранів війни відповідно до постанови КМУ від 14.08.2019 №700 

[154], який сьогодні перебуває в процесі розробки, і запровадження сервісу 

електронних послуг «Е-ветеран».  

Крім інформаційної складової механізму, надзвичайно важливою є 

комунікативна складова, яка забезпечує зворотній зв’язок між органами 

державної влади, ОМС та інститутами громадянського суспільства. Якщо 

звернутися до терміна «комунікація» (від лат. communicatio – повідомлення, 

передача), то вчені визначають комунікацію як складний процес спілкування; 

як смисловий аспект соціальної взаємодії; обмін думками, відомостями, 

ідеями; передача інформації тощо [35]. Аналізуючи погляди дослідників 

щодо розуміння комунікацій саме в системі державного управління та 

розвитку публічної комунікації, можна констатувати, що велика увага 

приділяється зворотному зв’язку та взаємодії між органами державної влади 

й ОМС; між органами державної влади й громадськістю; між органами 

державної влади та політичними інститутами; між інститутами 

громадянського суспільства [216]. На нашу думку, державно-управлінська 

комунікація охоплює весь діапазон процесів циркулювання інформації в 

суспільстві, які впливають на формування та ефективність реалізації 

державної політики. При цьому комунікативна складова механізму 

забезпечує формування громадської думки й урахування інтересів 

громадськості. Залежно від каналів комунікації УБД отримують інформацію 
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та обмінюються нею через неформальні канали, організації та засоби масової 

інформації, мережу «Інтернет».  

Неформальний контакт, або міжособистісне спілкування УБД між 

собою, є одним з основних каналів передачі або отримання інформації. Цей 

канал характеризується значним емоційним зв'язком між комунікатором та 

адресатом, завдяки чому він залишається ефективнішим за інші канали. Слід 

зазначити, що сьогодні існує потреба щодо теоретичної та практичної 

підготовки й залучення професійних комунікаторів.   

У комунікуванні через організації своєрідною ланкою є політичні 

партії, інститути громадянського суспільства (ГО, спілки, асоціації тощо),  

що покликані, артикулюючи групові інтереси, опосередковувати відносини 

між УБД і політичною системою, органами державної влади. Прикладом є 

такі ГО ветеранів, як «Юридична сотня», «Спілка ветеранів АТО», 

«Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» та 

інші, що надають інформацію, орієнтуються в потоці повідомлень ЗМІ, 

висловлюють свою думку щодо законопроєктів і державних програм, беруть 

участь у формуванні державної політики та моніторингу її ефективності 

тощо.  

ЗМІ також є потужним каналом комунікації, який відіграє все більшу 

роль у поширенні інформації. Незалежні масмедіа в процесі реформ 

виступають постачальником інформації та каналом зворотного зв’язку. 

Важливо розвивати почуття співучасті з аудиторією у вирішенні важливих 

питань, радитися з аудиторією, тримати її в курсі подій. Для цього потрібно й 

надалі проводити пресбрифінги та зустрічі з журналістами для обговорення 

заходів щодо соціального захисту ветеранів.   

Мережа «Інтернет» поступово стає потужним різновидом комунікації 

та засобом впливу на думки та дії різних груп населення. Розвиток інтернет-

комунікацій, соціальних мереж, вебфорумів тощо створює нові можливості 

для обміну інформацією та зворотного зв’язку серед ветеранів й об’єднує 

ветеранів різних країн світу.  
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Слід зазначити, що в умовах зростання ролі комунікації між 

громадянським суспільством і владою щодо вирішення багатьох питань – від 

надання волонтерської допомоги до просування реформ на державному та 

місцевому рівнях, унаслідок Революції Гідності, підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом ‒ указом Президента 

України була затверджена  Національна стратегія сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки (далі – 

Національна  стратегія). Метою Національної стратегії було «створення 

сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та налагодження 

ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування на засадах партнерства» [64]. Реалізація 

Національної стратегії здійснювалася за щорічними планами заходів, що 

розроблялися КМУ із залученням інститутів громадянського суспільства. 

Аналіз звітів виконання планів заходів упродовж останніх шести років 

виявив тенденцію до зростання кількості громадських, благодійних і 

волонтерських організацій, які займаються допомогою УБД, а саме 

учасникам АТО/ООС. Вони надають допомогу органам державної влади 

щодо медичної, соціальної, психологічної реабілітації учасників АТО/ООС і 

членам їхніх сімей, інвалідам унаслідок участі в бойових діях на Сході 

України. У зоні  бойових дій і сьогодні працюють добровольчі медичні 

об’єднання, волонтери й благодійні організації. Для вирішення проблем 

учасників АТО/ООС організації громадянського суспільства отримують 

також міжнародну допомогу й використовують новітні інформаційні 

технології. Прикладом є ГО «Побратими», яка за підтримки фондів Олени та 

Віктора Пінчуків, посольства США розробила й запустила в дію 

недержавний інтернет-портал Veteran hub для підтримки ветеранів [278].  

Громадські об’єднання ветеранів сьогодні потребують державної 

фінансової підтримки, подальшого організаційного розвитку, проєктного 

менеджменту та стратегічного планування. Слід зазначити, що постановою 

КМУ  від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки 
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громадським об’єднанням ветеранів» затверджено порядок використання 

державних коштів на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів 

для виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів) за 

результатами конкурсу [52]. За підсумками конкурсу, проведеного 

Мінветеранів, протягом 2020 року підтримано 27 проєктів інститутів 

громадянського суспільства на загальну суму понад 13 млн. грн. Вінницькою, 

Волинською, Дніпропетровською, Донецькою, Житомирською, 

Закарпатською, Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, 

Кіровоградською, Луганською, Львівською, Миколаївською, Одеською, 

Полтавською, Рівненською, Сумською, Тернопільською, Харківською, 

Херсонською, Хмельницькою, Чернівецькою, Чернігівською, Черкаською 

обласними, Київською міською держадміністраціями надавалася фінансова 

підтримка інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, 

зокрема громадським об’єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю, у тому 

числі для реалізації програм (проєктів, заходів) на конкурсних засадах. 

Склалася певна система стимулювання діяльності інститутів громадянського 

суспільства через запровадження пільг і преференцій (повне або часткове 

звільнення від оподаткування). Спостерігається тенденція до зростання 

кількості благодійних і волонтерських організацій, спрямованих на допомогу 

військовослужбовцям, учасникам АТО/ООС. У 2018 році в щорічному 

дослідженні благодійності у світі World Giving  Index Україна посіла 81-ше 

місце та випередила Польщу, Естонію, Грузію [249].  

Крім того, до позитивних результатів варто віднести: удосконалення 

правового середовища функціонування ГО; запровадження електронної 

реєстрації ГО, удосконалення умов ліквідації організацій громадянського 

суспільства, функціонування благодійної телекомунікаційної платформи, 

зростання обсягів державного фінансування та грантової підтримки ГО, 

затвердження нормативно-правової основи державного розвитку 

громадянської освіти [64]. Також зроблені кроки щодо поліпшення 

комунікацій між органами влади (міністерствами) та органами 
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громадянського суспільства, а саме ‒ оновлено механізм формування та 

організації діяльності громадських рад [155,203]. Відповідно до чинного 

законодавства Мінветеранів проводить консультації з громадськістю щодо 

проєктів нормативно-правових актів (які стосуються ветеранів), 

функціонують системи електронних звернень, отримання публічної 

інформації, довідково-звітної інформації. Для сприяння участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики й вирішенні питань місцевого 

значенні функціонують Громадська рада при Мінветеранів, Рада ветеранів 

України та Рада родин загиблих. Саме через інститути громадянського 

суспільства та громадські ради інформуються органи державної влади щодо 

суспільних настроїв і бажань, реалізуються різні аспекти соціального захисту 

УБД, здійснюється громадський контроль. Громадський контроль також 

реалізується через систематичний моніторинг і проведення громадських 

експертиз діяльності органів виконавчої влади та посадових осіб з метою 

виявлення різних видів зловживання владою. Ефективність громадської 

експертизи залежить від професійності експертів, повноти й достовірності 

наданої інформації, рівня взаємодії органів виконавчої влади та інститутів 

громадянського суспільства. На думку більшості сучасних дослідників, саме 

комунікативна взаємодія впливає на ефективність державного управління та 

зміцнення демократії. У 2010 році була ухвалена Концепція проєкту Закону 

України «Про основні засади державної комунікативної політики», метою 

якої є визначення шляхів законодавчого врегулювання питання забезпечення 

взаємодії між органами державної влади, органами місцевого   

самоврядування,  засобами  масової комунікації та громадськістю на засадах 

рівноправного партнерства, що сприятиме зміцненню демократії,  

становленню громадянського та інформаційного суспільства [206]. Однак 

закон і досі не ухвалено, задекларовані й чинні норми не виконуються 

повною мірою, відсутні механізми їхньої реалізації через недостатнє 

фінансування інформаційної галузі, повільно впроваджуються та 

застосовуються новітні інформаційні технології в діяльності владних 
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інститутів. Також законодавство має переважно фрагментарний характер, а 

відповідні закони реалізуються не системно [208]. Це свідчить про 

недосконалість чинного законодавства, недостатнє врахування кращого 

міжнародного досвіду розвитку громадянського суспільства, що створює 

бар'єри для реалізації громадських ініціатив.  

Варто зазначити, що перешкодами до розвитку громадянського 

суспільства залишаються: недостатня прозорість діяльності органів публічної 

влади та забюрократизованість процедур; низький рівень залучення громадян 

до громадської діяльності (залучено 7,5% населення станом на 2019 рік); 

недостатня ефективність державного фінансування органів громадянського 

суспільства; відсутність ефективних механізмів захисту від шахрайства у 

сфері благодійництва та податкових інструментів державної підтримки; 

відсутність стимулів до підприємницької діяльності організаціями 

громадянського суспільства, спрямованої на вирішення соціальних проблем 

[64].  

Побудова ефективної комунікативної політики та комунікативного 

простору на основі принципу партнерства передбачає цілковиту довіру 

громадськості до влади. Зазначимо, що найхарактернішою рисою обстановки 

в державі сьогодні є небезпечне зниження довіри громадян до всіх інститутів 

влади. Це переконливо відображають матеріали соціологічного дослідження, 

проведеного Центром Разумкова в липні 2020 року. Громадяни України 

висловлюють довіру ЗСУ (65 %), церкві (63%), волонтерським організаціям 

(63 %), добровольчим батальйонам (53 %), ЗМІ України (50 %), Національній 

гвардії України (49%). Недовіра найчастіше висловлюється державному 

апарату (чиновникам) (78 %  не довіряють), судовій системі (77,5 %), 

Верховній Раді України (75 %),  прокуратурі  (73 %), уряду України (72 %), 

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)  (71 %), 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70,5 %), Верховному Суду (69 

%), місцевим судам (67,5 %). Отже, бачимо що лідером недовіри є державний 

апарат, що свідчить про відсутність комунікативної взаємодії та партнерства 
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між владою і суспільством. Громадяни більше довіряють структурам, які 

забезпечують їх безпеку та оборону держави, а також громадським 

організаціям, яким довіряє 45,7 % громадян [214]. 

Через зниження довіри громадян ефективність комунікативної 

взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства 

щодо соціального захисту УБД залишається низькою, що й провокує 

виникнення різних проблем – від недоцільності пільг до неефективності 

державних програм. Відкритими залишаються питання щодо єдиних 

механізмів зворотного зв’язку з УБД, удосконалення правової бази з цих 

питань, розподілу «зон відповідальності» між органами влади та інститутами 

громадянського суспільства, розвитку механізмів громадського моніторингу 

реалізації державних програм і громадського контролю.  

Як зазначалося в попередньому розділі дослідження, для налагодження 

ефективної комунікації та діалогового спілкування влади з громадянами, що 

нерозривно пов’язане з психологічною взаємодією людей, великого значення 

набуває побудова адаптивно-психологічного механізму державного 

управління у сфері соціального захисту УБД. Підкреслимо також, що 

сьогодні надзвичайно важливим для української армії є підтримка сили духу 

й віри бійців у перемогу та державу. Адаптивно-психологічний механізм 

повинен охоплювати комплекс методів і заходів соціально-психологічного 

характеру, спрямованих на: психологічну реабілітацію УБД; соціальну та 

професійну адаптацію УБД; створення умов для взаємної довіри, партнерства 

й співробітництва; подолання соціальної напруженості; формування 

позитивного іміджу ветеранів. 

Інструментами адаптивно-психологічного механізму є діалогове 

спілкування між владою та УБД, застосування прийомів активного слухання 

УБД, конструктивного вираження негативних емоцій, корекція 

психологічного стану УБД, колективне обговорення проблем, 

перекваліфікація, застосування соціально-психологічних важелів ЗМІ тощо. 
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Саме через певну специфічність військової діяльності та вплив війни на 

особистість УБД необхідна посилена турбота й підтримка держави. 

Повернувшись із зони війни, бійці стикаються з труднощами інтеграції в 

суспільство, відчувають тривогу, відчуження, зневіру та інші негативні 

емоції. Це призводить до конфліктів у соціумі, збільшення рівня злочинності, 

зниження соціального капіталу та потребує корекції взаємодії 

демобілізованого УБД та середовища. Також відстрочені наслідки війни 

впливають на психофізичне здоров’я, психологічну врівноваженість, 

світогляд, довіру та стабільність ціннісних орієнтацій бійців. 

Упродовж 2014-2021 рр. держава разом із громадянським суспільством 

фрагментально реалізує заходи щодо адаптивно-психологічної підтримки 

УБД. Урядом кожен рік затверджуються бюджетні програми щодо 

реабілітації та реадаптації УБД, порядки проведення психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адатації та інше. Крім того, 

реалізується Державна цільова програма з медичної, фізичної реабілітації та 

психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року та інші регіональні цільові 

програми соціального захисту населення, що містять окремі заходи щодо 

УБД (Додаток Г). Реалізація цільових програм сприяє проведенню заходів з 

реабілітації та реадаптації учасників АТО/ООС шляхом  адміністрування 

потреб УБД, самоусвідомлення ними участі в процесах реадаптації до 

цивільного життя, підтримки належного морально-психологічного стану, 

розв’язанню невідкладних питань медичної, психологічної, фізичної, 

професійної, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації та реадаптації, 

а також підвищенню ефективності взаємодії центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і 

міжнародних організацій із зазначених питань.  
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Затверджені програми передбачають зміну принципів організації 

системи реабілітації та реадаптації УБД, запровадження новітніх моделей 

організації та управління реабілітаційними й соціальними послугами, 

застосування нових методик оцінювання якості результатів реабілітації та 

реадаптації, розроблення й запровадження єдиної системи адміністрування 

потреб УБД [160].  

Відповідно до законодавства, психологічна реабілітація – це комплекс 

заходів, які здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації 

порушених психічних функцій, якостей, особистого й соціального статусу 

особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, 

осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, і застосування 

його в житті [168]. Об'єктом психологічної реабілітації є особи, що отримали 

бойову психічну травму, яка проявляється гостро або відстрочена в часі.  

Психологічна реабілітація також включає в себе реабілітацію медичну, 

професійну й соціальну. Залежно від їх взаємодій виникають такі види 

психологічної реабілітації, як соціально–психологічна, медико–психологічна 

та професійно–психологічна, які становлять цілісний реабілітаційний 

комплекс. 

Соціально–психологічна реабілітація спрямована на відновлення 

соціалізації особистості. Основними сферами соціалізації є діяльність, 

спілкування й самосвідомість. Усвідомлення приналежності до «особливої 

касти» зберігає між ветеранами бойових дій теплі, довірливі стосунки. УБД 

намагаються стати частиною групи, осягнути почуття «Ми» і почуття «Я» 

серед «Ми». Це позбавляє їх самотності й дає відчуття сили та впевненості, 

спонукає до впливу на соціальне життя в групі в процесі міжособистісних 

контактів, сприяє набуттю індивідуального досвіду.  

Двосторонній процес соціалізації передбачає шляхом входження УБД в 

соціальне середовище, систему соціальних зв’язків для активного їх 

відтворення й засвоєння соціального досвіду, тобто УБД не тільки 
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адаптується до умов соціуму, а  завдяки своїй активності перетворює їх на 

власні цінності, орієнтації, установки. 

Медико-психологічна реабілітація передбачає відновлення здоров’я, 

подолання наслідків поранень, травм, інвалідизації. Також проводиться 

психологічна підготовка постраждалих до операцій і в післяопераційний 

період. Медико-психологічна реабілітація військовослужбовців здійснюється 

у військових госпіталях і санаторіях.  

Професійно-психологічна реабілітація спрямовується на швидке 

відновлення професійних якостей поранених, психотравмованих 

військовослужбовців та інвалідів військових дій; їх професійну 

переорієнтацію та перепідготовку, працевлаштування та професійну 

адаптацію; зняття втоми й відновлення працездатності. 

Наслідком невирішення питання психологічної реабілітації УБД може 

стати їх дезадаптація, що характеризується відсутністю пристосованості до 

інших людей чи до суспільного життя та є складним соціально-

психологічним явищем. Наслідком дезадаптації виступають депресивні 

стани, які руйнують індивідуальний і соціальний капітал особи та 

ускладнюють взаємодію УБД в соціальному середовищі. Дезадаптованість 

індивіда може спричинятися і соціальною групою, яка “відкидає” його, і 

прагненням самої особистості до порушення стану соціально-психологічної 

рівноваги в міжособистісних відносинах [38]. Урядом затверджений Порядок 

проведення психологічної реабілітації УБД, який  визначає механізм 

організації заходів щодо збереження або відновлення фізичного та 

психічного здоров’я; досягнення соціально-психологічного благополуччя; 

зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних 

травм у формі гострих стресових реакцій; запобігання інвалідності; 

профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки [165]. Проте за умови 

відсутності обліку в місцевих і соціальних службах щодо медичного та 

психологічного стану УБД, а саме учасників АТО/ООС, залишаються поза 

увагою фахівців багато проблем соціально-психологічного характеру УБД, 



129 

 

які потребують розширення напрямів психологічної допомоги та професійної 

підготовки. 

Психологічну допомогу УБД надають центри соціально-психологічної 

реабілітації, лікувально-профілактичні заклади, госпіталі, відбувається 

підготовка фахівців у сфері психологічної реабілітації та залучення 

спеціалістів, які мають відповідний фах і досвід роботи з наслідками 

психологічної травматизації. Демобілізовані та звільнені в запас учасники 

АТО/ООС мають право на безкоштовне проходження комплексної 

реабілітації в обласних госпіталях ветеранів війни за місцем проживання й у 

закладах, що підпорядковані МОЗ України (на сьогодні функціонує 30 

закладів). Відповідно до інформації, наданої обласними державними 

адміністраціями, на території регіонів функціонує понад 200 державних і 

недержавних установ, закладів, організацій, видом діяльності яких є надання 

психологічних послуг УБД, що фінансуються за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

Крім того, при Міністерстві охорони здоров’я України створений 

окремий відділ медичної реабілітації та паліативної медицини, який курирує 

роботу цього напряму. Наукові програми, протоколи реабілітації, медичне 

керівництво розробляють і проводять такі науково–дослідні установи, як: 

НДІ реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова, Український НДІ медичної реабілітації та 

курортології (м. Одеса), Український НДІ соціальної і судової психіатрії та 

наркології (м. Київ); Український державний НДІ медико-соціальних 

проблем інвалідності. У закладах вищої освіти працюють 11 профільних 

кафедр і три кафедри в закладах післядипломної освіти. У 2018 році була 

запроваджена посада Уповноваженого Президента України з питань 

реабілітації учасників бойових дій для моніторингу ситуації щодо 

забезпечення реалізації права на реабілітацію УБД, удосконалення системи 

реабілітаційних заходів та інших завдань. 
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У структурі силових відомств також функціонують психологічні 

служби, які надають психологічну допомогу та здійснюють реабілітацію 

бійців на різних етапах несення військової служби. МОЗ України підписано 

наказ від 23.02.2016 № 121 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

посттравматичному стресовому розладі» [117]. Зазначена постанова надає 

можливість встановити єдині підходи щодо профілактики, діагностики, 

лікування й реабілітації дітей і дорослих з посттравматичним стресовим 

розладом відповідно до принципів доказової медицини з урахуванням 

вітчизняних особливостей організації медичної допомоги та економічної 

ситуації в країні. Міністерством оборони України розроблено методичні 

рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги демобілізованим 

військовослужбовцям, їх родинам, а також членам сімей загиблих (померлих) 

учасників бойових дій. Ці рекомендації регулярно поширюються через 

військові частини для надання допомоги військовослужбовцям, які 

звільняються з військової служби [7].  

Проте моніторинг практики організації реабілітації та реадаптації УБД в 

Україні виявив її низьку ефективність. Основними причинами такої ситуації 

є  недосконалість і відсутність системності нормативно-правової бази, 

практики й стандартів реабілітації УБД, якісного оцінювання 

реабілітаційного процесу, відсутність фахівців, низьке інформування та 

адміністрування потреб громадян у сфері соціального захисту й реабілітації 

та реадаптації УБД, невідповідність державних реабілітаційних установ 

сучасним міжнародним вимогам до закладів такого типу [222]. Підкреслимо 

також, що доцільним є здійснення моніторингу діяльності органів 

соціального захисту населення, забезпечення взаємодії з центрами 

соціальних служб, центрами зайнятості й іншими підприємствами, 

установами та організаціями, що мають право на здійснення заходів щодо 

психологічної реабілітації,  соціальної та професійної адаптації.  
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 Соціальна адаптація націлена на відновлення здібностей людини до 

життєдіяльності в соціумі та соціального середовища, порушеного або 

обмеженого з різних причин. Основною метою соціальної реабілітації є 

забезпечення й відновлення соціалізації особистості. Соціальна реабілітація 

включає в себе комплекс дій, спрямованих на відновлення здоров’я, 

соціального статусу, правового стану, морально-психологічної рівноваги, 

впевненості в собі. На процес соціальної інтеграції впливає трудова 

діяльність і можливість кар’єрного розвитку [125]. Перекваліфікація, 

підвищення рівня знань, перенавчання на нові спеціальності дозволяє УБД 

працевлаштуватися й успішно залучитися до системи соціальних відносин. 

Як зазначають психологи, демобілізований УБД під час адаптації до мирного 

життя стикається з такими труднощами, як зміна кола спілкування, зниження 

рівня довіри, проблема підпорядкування, відстороненість, неадекватне 

реагування на звичні події, алкоголізм, послаблення інтелектуальних 

процесів, труднощі у вияві почуттів, підозрілість та ін. Успіх адаптації 

залежить від характеру психотравматичних подій, індивідуальних 

особливостей та особистісного потенціалу людини. Також на адаптацію 

впливають умови, у які потрапляє ветеран після війни, і наявність підтримки 

з боку держави й суспільства [102].  

Сьогодні в Україні основний акцент з боку держави робиться на 

традиційному працевлаштуванні. Постановою від 21 червня 2017 р. № 432 

уряд затвердив Порядок організації соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції. Ухвалення Порядку забезпечує 

утворення дієвого механізму організації відновлення професійних навичок 

учасників АТО, їх право на освіту впродовж життя, посилення оперативності 

вирішення проблемних питань, пов'язаних з їх професійною діяльністю та 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці [167].  

Питанням адаптації УБД на ринку праці сьогодні займаються Державна 

служба зайнятості, Мінветеранів, місцеві органи влади та громадські 

організації. Послугами Державної служби зайнятості з 2015 року 
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скористалися 78,4 тис. безробітних із числа військовослужбовців. Зокрема, у 

січні-серпні 2020 року отримували послуги Державної служби зайнятості 

21,2 тис. осіб з числа учасників АТО/ОOС, мали статус безробітного 18,5 тис. 

осіб з числа учасників АТО/ООС, а знайшли роботу лише 4,2 тис. учасників 

АТО/ООС [110]. Статистика з працевлаштування демобілізованих УБД 

сьогодні в Україні підтверджує низьку ефективність державних програм 

професійної адаптації. 

У той же час через проблеми й труднощі економічного характеру 

держава не здатна надати належний рівень соціальної підтримки ветеранам. 

Звідси виникає потреба в пошуку ефективних шляхів соціальної адаптації та 

психологічної реабілітації УБД за підтримки з боку не тільки держави, а й 

суспільства та міжнародної спільноти. Ряд програм підтримки для УБД діють 

за участю інститутів громадянського суспільства. Волонтерські організації 

проводять тренінги та семінари стосовно бізнес–планування, надають 

допомогу в працевлаштуванні, організовують проєкти та проводять 

навчання, спрямоване на працевлаштування УБД. До таких проєктів 

належать: «Школа розвитку лідерства для ветеранів АТО»; «Школа лідерства 

для жінок учасників бойових дій»; «Відкритий Університет Майдану»; 

«Воїну – гідна праця»; бізнес-інкубатор «Друге дихання»; бізнес-інкубатор 

«Новий відлік» та інші.  

Сьогодні функціонують багато програм щодо професійної адаптації 

УБД, але залишається проблемою відсутність єдиної інформаційної 

платформи, яка б надавала повний обсяг інформації щодо наявних 

можливостей для ветеранів. Політика органів публічної влади у сфері 

трудової адаптації для ветеранів надалі повинна бути спрямована на 

побудову комплексної системи підтримки, створення програм і пільгових 

умов, інвестиційних та інноваційних активностей, активізації інформаційно-

просвітницьких кампаній. Також потрібно координувати й забезпечувати 

проведення моніторингу ефективності наявних програм професійної 

адаптації УБД. Створення ветеранських спільнот, груп самодопомоги, 
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спільної діяльності через спілки ветеранів, де вони мають змогу 

підтримувати один одного, проявляти особистісні смисли, виявляти 

самостійність, ініціативу, творчість і професіоналізм, засвоювати нові види 

активності, надасть можливість розвивати й відновлювати психологічне 

здоров’я. 

Україна ще не стикалася з необхідністю проведення настільки 

масштабної роботи з ресоціалізації та реабілітації такої категорії громадян. В 

умовах воєнної загрози та складної соціально-економічної ситуації в країні 

відбувається зростання соціальної напруженості населення. Зазначимо, що 

соціальна напруженість – це стан суспільної свідомості, який впливає на 

сприйняття та оцінку дійсності, формується на підставі високого рівня 

незадоволеності людей своїм становищем, характеризує динаміку та 

емоційно-психологічний стан визначальної частини суспільства й 

віддзеркалює специфіку впливу як домінантних тенденцій розвитку 

суспільства, так і особливих умов та обставин у локальних кризових 

ситуаціях [222, с. 155-157]. В умовах соціальної напруженості в людини 

зростає недовіра до влади, посилюються конфліктність у суспільстві, 

тривожність, депресивні стани, страхи, протестні форми поведінки тощо. Для 

забезпечення соціальної стабільності важливо правильно визначати «точки 

соціальної напруженості» та здійснювати контроль за темпом змін 

соціальних настроїв.  Ця робота потребує певної кількості фахівців і 

визначення методології їх роботи, розроблення підходів щодо подолання 

соціальної напруженості, повернення рівня довіри й налагодження діалогової 

взаємодії. Разом з тим великого значення набуває створення позитивного 

іміджу ветерана та військовослужбовця, застосування соціальної реклами, 

комплексу психологічних заходів впливу на свідомість громадян. Крім того, 

державний вплив на громадськість здійснюється саме через засоби масової 

інформації, які визначають соціально-психологічну, мовну й культурну 

ситуацію в суспільстві.  
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Безумовно, політика щодо соціального захисту УБД динамічно 

розвивається, але досягнення ефективності її реалізації можливе лише за 

умови комплексного застосування й удосконалення базового комплексу 

механізмів, які відповідатимуть викликам сучасності. Саме такий підхід 

сприятиме найбільшій результативності політики соціального захисту УБД. 

 

2.4. Соціальні виміри ефективності реалізації державної політики 

соціального захисту учасників бойових дій 

 

Від ефективності реалізації державної політики соціального захисту 

залежить добробут кожної людини й окремих категорій населення. Як було 

зазначено в попередньому розділі дослідження, державна політика 

реалізується шляхом формування механізмів державного управління, які 

мають комплексний характер. Запорукою ефективності реалізації державної 

політики виступають такі чинники: адекватні, досяжні, конкретні цілі; 

відповідні принципи, методи й інструменти реалізації політики. Один із 

підходів до оцінювання реалізації державної політики ґрунтується на зборі 

даних й аналізі інформації про кінцеві, проміжні й супутні результати для 

подальшого вдосконалення політики або підвищення якості управлінських 

рішень [45, с. 35]. Зазначимо, що оцінка політики розвитку соціальної сфери 

ґрунтується переважно на узагальнювальних інтегральних показниках, 

експертному оцінюванні з акцентом на вимірюванні соціальних ефектів. 

Справа в тому, що державні програми соціальної підтримки ветеранів не 

завжди передбачають наявність кількісних критеріїв оцінки. А отже, для 

об’єктивності оцінювання необхідно підхід «витрати-результати» 

доповнювати іншими якісними критеріями оцінки реалізації державної 

політики. Статус УБД може відображатися в таких соціальних вимірах, як 

рівень грошового забезпечення, рівень соціального забезпечення, рівень 

освіти й перекваліфікації, стать, місце в структурі влади тощо. Соціальні 

виміри ефективності дозволяють в ході оцінювання державної політики 
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сфокусувати увагу на окремих управлінських рішеннях і діях щодо ветеранів, 

розкрити їх нагальність, раціональність і дієвість.  

З метою оцінювання реалізації державної політики соціального захисту 

ветеранів упродовж вересня-грудня 2019 року було проведено експертне 

опитування (Додаток Е) за сприяння й участю ЗСУ та Спілки ветеранів АТО. 

В опитуванні загалом взяли участь 197 респондентів-учасників бойових дій, а 

саме ‒ антитерористичної операції та міжнародних операцій з підтримання 

миру й безпеки. Додатковою джерельної базою в ході аналізу й оцінки 

державної політики були також результативність функціонування суспільних 

інститутів, звіти органів публічної влади, масові обговорення, засоби масової 

інформації та громадська думка. Першим з узагальнювальних показників 

ефективності реалізації державної політики нами визначено оцінку сучасного 

стану соціального забезпечення ветеранів. Основними джерелами інформації про 

власні права й гарантії соціального забезпечення більшість респондентів 

зазначили: бойових побратимів (59%); засоби масової інформації (44%), 

інформування спілкою ветеранів АТО (32%) та іншими громадськими 

організаціями (24%) (рис. 2.5).  
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 Рис. 2.5. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «З яких 

джерел Ви отримали інформацію про власні права й гарантії на соціальне 

забезпечення?» (у % до всіх опитаних) 
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На думку респондентів, для підвищення рівня інформування необхідно 

залучати засоби масової інформації (37% ); доцільно створити єдину 

інформаційну платформу щодо актуальних прав, гарантій і програм 

підтримки (34%) й запровадити інформаційний супровід 

військовослужбовців (34 %) (рис. 2.6).  

 

 Рис. 2.6. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Які заходи, 

на Вашу думку, необхідно здійснити для підвищення рівня інформування 

УБД?» (у % до всіх опитаних ) 

 

Слід зазначити, що оцінювання ефективності реалізації державної 

політики соціального захисту ветеранів, а саме аналітичний огляд подій і 

реального стану справ, здійснюють Мінветеранів, Мінсоцполітики, інші 

органи державної влади та громадські організації. Серед інститутів 

громадянського суспільства слід виділити дослідження ГО «Юридична 

сотня». Варто навести для порівняння останні результати соціологічного 

дослідження «Ставлення ветеранів до пільг», проведеного компанією 

«Kantar» та ГО «Юридична сотня» у 2019 році, які також свідчать, що 
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основними джерелами інформації опитані респонденти вважають 

побратимів. Учасники війни й особи з інвалідністю внаслідок війни говорять 

про цілковитий брак інформації [109]. Отже, можна відзначити, що існує 

потреба в ефективній інформаційній системі й удосконаленні інформаційно-

комунікативного механізму. 

Серед пільг, які закріплено в Законі України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» [200], більшість опитаних УБД 

користуються безкоштовним і пільговим проїздом (85%); комунальними 

послугами (понад 70%); щорічним медичним обстеженням (60%). Такими 

пільгами, як допомога з тимчасової непрацездатності, 75-відсоткова знижка 

вартості палива для осіб, які мешкають у будинках без ц/о, безоплатне 

зубопротезування й одержання ліків, користуються більше 30% ветеранів. 

Щодо пільг на позачергове користування послугами зв’язку (14%), 

влаштування до закладів соціального захисту (14%), одержання позик на 

будівництво (11%) тощо, то ними ветерани майже не користуються. Якщо 

говорити про пільги, пов’язані із роботою, навчанням і бізнесом, ми 

переконані, що це специфічна категорія пільг, яка цікавить тільки окремі 

групи ветеранів. Отже, більшість респондентів користуються лише третиною 

з усіх визначених законом пільг.  

  Лише 2 % опитаних вважать систему пільг ефективною, 37 % 

опитаних вважають ефективними не всі пільги, 32 % опитаних задовільно 

ставляться до пільгового забезпечення. Натомість майже 25 % опитаних 

зазначили, що система надання пільг державою є неефективною. Така оцінка 

пільгового забезпечення підтверджує необхідність реформування системи 

надання пільг (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як Ви 

оцінюєте ефективність державних пільг, наданих УБД?» (у % до всіх 

опитаних 

 

Оскільки основними джерелами інформації про власні права й гарантії 

на соціальне забезпечення в опитаних є бойові побратими й засоби масової 

інформації, можна припустити, що саме через брак інформаційного 

забезпечення й інших каналів поширення інформації ветерани не обізнані з 

усіма наявними пільгами. Також наголосимо на низькому рівні зворотного 

зв’язку між органами державної влади й ветеранами. Система пільгового 

забезпечення здебільшого має компенсаторний, а не мотивувальний 

характер, не враховує особливостей сьогодення, не корелюється з усіма 

потребами ветеранів. Реформувати систему пільгового забезпечення вкрай 

необхідно, поступово відмовляючись від неефективних пільг узагалі.  

Беззаперечно, є проблема в низькому рівні грошового забезпечення 

ветеранів (52 % респондентів вказали на досить низький рівень) (рис. 2.8). 



139 

 

Якщо грошове забезпечення ветеранів у розвинених країнах світу 

розглядається як найважливіша складова соціального захисту, то в Україні, 

незважаючи на високі фактичні розміри виплат, грошове забезпечення не 

відповідає сучасним запитам [146].  
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Рис. 2.8. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як Ви 

сьогодні оцінюєте рівень грошового забезпечення УБД?» (у % до всіх 

опитаних) 

 

Сьогодні реформується система грошового забезпечення 

військовослужбовців, у тому числі УБД. Кабінет Міністрів України 

затвердив нову схему грошового забезпечення військовослужбовців, яка 

врегульовує базові співвідношення норм грошового забезпечення 

військовослужбовців із стандартизованими значеннями оплати праці загалом 

по країні [104]. Зауважимо, що рівень середньої заробітної плати в Україні 

становив: у січні 2020-го – 10 727 грн, у грудні – 14 197 грн [154].  
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Відповідно мінімальний рівень грошового забезпечення солдата 

першого року служби має становити 20,5 тис грн (зараз близько 11 тис). 

Недоліком системи грошового забезпечення військовослужбовців 

залишається часткова втрата нею мотиваційної та стимулювальної функцій, 

тому актуальним питання є створення ефективної системи матеріального 

заохочення [182]. Для цього в перспективі планується запровадити принципи 

відповідності військових звань посадам і нову систему управління кар’єрою, 

що відкриє шлях до ротацій між командними, штабними й іншими посадами. 

Також для УБД існує монетизація пільг, тобто вони можуть отримувати 

пільги на житлові й комунальні послуги  в готівковій формі.   

Для суспільства, яке тривалий час перебуває в стані трансформації та в 

умовах дестабілізації політичної, економічної та соціальної сфер життя, 

характерне зростання рівня соціальної напруженості. Для отримання 

узагальненої оцінки в опитуванні експертам було запропоновано шість 

варіантів відповідей. Украй загострену ситуацію констатували 2%, високий 

рівень соціальної напруженості визначили 20%, як середній рівень соціальної 

напруженості оцінили 61%, низький – 12%, на відсутність соціальної 

напруженості вказали 5% (рис. 2.9). 
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 Рис. 2. 9.   Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Оцініть, 

будь ласка, рівень соціальної напруженості серед УБД» (у % до всіх 

опитаних) 
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Ця оцінка експертів є негативною з багатьох позицій. Соціальна 

напруженість, в основному, реалізується як соціальний стрес і виникає 

внаслідок соціальної дезадаптації, тому серед настроїв, які характерні для 

ветеранів сьогодні, переважають більш негативні: зневіра, смуток, обурення 

й гнів (по 27 %), але на противагу їм 34% опитаних відчувають надію (рис. 2. 

10).  

 
Рис. 2. 10. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Які настрої 

серед УБД є характерними на сьогодні?» (у % до всіх опитаних; сума 

відповідей перевищує 100 %, тому що можна було обирати декілька 

варіантів відповіді) 

 

За даними дослідження соціальної напруженості в кризовому соціумі, 

проведеного Інститутом соціології Національної академії наук України, 

67,9% населення головною причиною соціальної напруженості вважають 

військовий конфлікт на Сході [221, с. 76]. Закономірним системним 

реагуванням на зростання напруженості є корупційні та злочинні практики. 

За час ведення бойових дій в Україні склалася вкрай небезпечна 

криміногенна ситуація. У 2020 році збільшилася кількість порушень за 

статтями   «Зґвалтування», «Бандитизм», «Легалізація майна, отриманого 

злочинним шляхом», «Шахрайство з фінансовими ресурсами», «Торгівля 
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людьми». Також поширюється незаконний обіг зброї та вибухових речовин з 

їх протиправним використанням. 

Як свідчать результати досліджень щодо злочинності УБД, найчастіше 

вони вчиняють тяжкі злочини (49,6 %) і злочини середньої тяжкості (35%). 

До структури злочинів УБД входять військові злочини (49,5 %), злочини 

проти власності (15 %), злочини у сфері обігу наркотичних засобів (8,2 %). 

Також слід зазначити, що 7,9% скоєних злочинів були пов’язані із 

незаконним використання зброї та бойових припасів, що були вивезені з 

місць служби [65]. 

Негативними наслідками тривалої нестабільності, зростання 

злочинності, ігнорування психологічної реабілітації та соціальної адаптації 

може бути збільшення рівня соціальної напруженості й утрата людського 

потенціалу через погіршення стану здоров’я,  руйнування особистості тощо.  

Важливого значення набуває надання послуг із соціальної, медичної, 

психологічної реабілітації УБД. Досвід 2014-2020 рр. показав, що в країні 

тільки формується система надання реабілітаційних послуг особам, які 

пройшли випробування війною. У 2015 році ВООЗ спільно з Міжнародним 

товариством фізичної та реабілітаційної медицини проводили оцінювання 

системи реабілітації в Україні та вказали на фрагментарність удосконалення 

законодавства в цій сфері; необхідність налагодження координації між 

органами влади та організаціями, що надають послуги з адаптації та 

реабілітації; відсутність цілісної системи реадапційних послуг і відповідного 

кадрового забезпечення. 

Щодо стану здоров’я УБД, то точних офіційних даних немає. Під час 

фрагментарних досліджень захворюваності серед УБД встановлено, що 

основними медичними проблемами є поранення кінцівок, голови, 

вогнепальні поранення м’яких тканин множинних ділянок тіла. Також майже 

40 % УБД мають ознаки посттравматичного стресового розладу, що може 

привести не тільки до соціальної дезадаптації, а й до суїцидів і тривалої 

нестабільності [99].  
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Здебільшого ветерани не звертаються до послуг психолога після 

повернення з місць воєнних конфліктів (73% опитаних). Натомість після 

демобілізації їх найбільше турбує фінансова підтримка (44%) і 

працевлаштування (37%), але психологічна підтримка й адаптація до 

цивільного життя залишається важливим питанням (34% ) (рис. 2. 11).  

 

Рис. 2. 11. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Що 

сьогодні найбільше турбує УБД після демобілізації?» (у % до всіх опитаних; 

сума відповідей перевищує 100 %, тому що можна було обирати декілька 

варіантів відповіді) 

 

З 2003 року й до сьогодні модернізується вітчизняна система надання 

соціальних послуг. З огляду на стратегічний євроінтеграційний курс 

соціальні послуги повинні відповідати нормам і стандартам Євросоюзу. 

Зазначимо, що якість соціальних послуг є показником спроможності держави 

виконувати соціальну функцію. В умовах сьогодення, а саме затяжної 

фінансово-економічної та політичної кризи, питання якості наданих 

соціальних послуг ветеранів набуває все більшої актуальності.  

При проведенні експертного опитування більшість половини експертів 

(68%) задовільно оцінили якість соціальних послуг, які надаються в рамках 

системи соціального захисту ветеранів. Найважливішими критеріями для 
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оцінки якості соціальних послуг респонденти обрали: мінімум 

бюрократичних процедур для їх отримання (51%); своєчасність надання 

послуг (51%); доступність послуг (42%)  (рис. 2. 12). 
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Рис. 2. 12. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Які 

критерії, на Вашу думку, є найважливішими для оцінки якості послуг із 

соціального захисту УБД?» (у % до всіх опитаних; сума відповідей перевищує 

100 %, тому що можна було обирати декілька варіантів відповіді) 

 

    Як було зазначено в попередніх розділах, одним з інструментів 

розв’язання соціальних проблем УБД є реалізація державних цільових 

програм щодо соціального захисту й підтримки УБД. Зазначимо, що лише 

третя частина респондентів (32%) поінформовані про чинні державні 

програми й проєкти в зазначеній сфері. 34% ветеранів зовсім не 

поінформовані й не стежать за появою нових програм соціального захисту 

(рис. 2. 13).  
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Рис. 2.13. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Чи 

поінформовані Ви про чинні місцеві програми та проєкти, що спрямовані на 

соціальний захист УБД в області, де Ви проживаєте?» (у % до всіх опитаних) 

 

Серед опитаних 85% також не брали участь у міжнародних програмах 

соціального захисту ветеранів, які досить ефективні й спрямовані на медичну 

та професійну реабілітацію. Респонденти не виявили великої зацікавленості 

програмами професійної адаптації ветеранів, що стимулюють відкриття 

власної справи. Лише 24 % опитаних зацікавлені в такому виді адаптації, 

34% опитаних вказали, що, можливо, відкриття власної справи їх зацікавить e 

майбутньому, 17 % опитаних наголосили на необхідності фінансової 

підтримки пільг від держави (рис. 2. 14). Таке ставлення може бути пов’язано 

з нестабільним і непередбачуваним регуляторним середовищем, 

економічною та політичною ситуацією в країні, недостатньо сприятливим 

інвестиційним кліматом, дефіцитом власних фінансових ресурсів тощо [280].  
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Рис. 2. 14. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Чи 

актуальні для Вас програми професійної адаптації демобілізованих УБД, що 

стимулюють відкриття власної справи?» (у % до всіх опитаних)  

 

Експерти, при сумарній оцінці, вказали на середній і низький рівень 

ефективності державних програм (44+34+7), 85% опитаних обумовлюють 

необхідність поглибленого визначення причин низької результативності 

державних програм й удосконалення фінансово-економічного механізму 

реалізації державної політики соціального захисту УБД (рис. 2. 15). 

                   Рис. 2. 15. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як би Ви 
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оцінили ефективність державних програм щодо соціального захисту УБД?» 

(у % до всіх опитаних) 

 

Цільовими програмами соціального захисту УБД, яким державні 

органи та органи місцевого самоврядування повинні приділяти першочергову 

увагу, експерти визначили (рис. 2. 16): програми, спрямовані на поліпшення 

житлових умов (56 %); програми соціальної підтримки від громадянського 

суспільства (49%); програми щодо забезпечення земельними ділянками (42% 

); програми, спрямовані на надання матеріальної допомоги (39%). 

 
Рис. 2. 16. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Яким 

цільовим програмам соціального захисту УБД, на Вашу думку, державні 

органи та органи місцевого самоврядування повинні приділяти першочергову 

увагу в майбутньому?» (у % до всіх опитаних; сума відповідей перевищує 

100 %, тому що можна було обирати декілька варіантів відповіді) 

 

Значно актуалізується сьогодні процес державної підтримки розвитку 

інституту громадських організацій, спілок, благодійних фондів, асоціації, 

діяльність яких спрямована на реалізацію та захист прав ветеранів, 

інформування влади про їх настрої та бажання, лобіювання їх інтересів, 

проведення моніторингу щодо ефективності реалізації державних програм 
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тощо. На думку респондентів, доцільно створювати громадські об’єднання 

ветеранів (83%) (рис. 2. 17).  

 
Рис. 2. 17. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Чи 

доцільно, на Ваш погляд, з метою забезпечення реалізації заходів 

соціального захисту УБД створювати громадські об’єднання ветеранів?» (у % 

до всіх опитаних) 

 

Опитування засвідчило активну громадянську позицію респондентів. 

Так, більше половини з них готові особисто брати участь у діяльності 

громадських організацій ветеранів (54 % до всіх опитаних). Проте слід 

зазначити, що через відсутність ефективних моделей комунікації взаємодія 

влади з інститутами громадянського суспільства залишається досить 

низькою. Отже, особливу увагу слід приділити налагодженню ефективної 

взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бо 

саме вони є основними суб’єктами реалізації державної політики. На думку 

опитаних (46%), потрібно звернути увагу на небажання органів місцевого 

самоврядування збільшувати власну відповідальність за соціальну підтримку 

УБД. Впливовими щодо налагодження взаємодії експерти вважають заходи з 

ухвалення державної стратегії розвитку соціального захисту 

військовослужбовців (37%) і вдосконалення нормативно-правового 

закріплення загальних процедур організації соціального захисту УБД (29%) 

(рис. 2. 18).  
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Рис. 2. 18. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Що на 

сьогодні перешкоджає ефективній взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у 

сфері соціального захисту УБД?» (у % до всіх опитаних; сума відповідей 

перевищує 100 %, тому що можна було обирати декілька варіантів відповіді) 

 

Оцінюючи сучасний стан самої системи соціального захисту УБД в 

Україні, більшість респондентів визнали його позитивним і стабільним, але 

не за всіма елементами системи та без істотної позитивної динаміки (39% та 

27% до всіх опитаних відповідно) (рис. 2. 19). Це свідчить, що держава в 

цілому приділяє значну увагу питанням соціального захисту ветеранів, проте 

існує низка актуальних соціально-економічних проблем, які потребують 

поглибленого дослідження. 
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Рис. 2. 19. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як ви 

оцінюєте сучасний стан системи соціального захисту УБД в Україні?» (у % 

до всіх опитаних) 

 

Експерти виділили каталізатори, які значно активізували зміни в 

системі захисту учасників бойових дій, а саме: політична ситуація та воєнний 

конфлікт на Сході країни (59% до всіх опитаних); необхідність підтримки 

Збройних сил України у високому боєздатному стані (37% до всіх опитаних); 

боротьба з бідністю УБД (15% до всіх опитаних). 

Загальний рівень соціального захисту ветеранів 49% респондентів 

оцінили як середній, 34% вказали на низький рівень. Саме тому важливим 

етапом у формуванні й удосконаленні політики соціального захисту 

ветеранів-УБД є визначення кола актуальних проблемних питань і 

запровадження ефективних механізмів їх вирішення.  

На думку експертів, у першу чергу необхідно вдосконалити фінансовий 

механізм (39%), а також привести у відповідність правовий (34%), 

інформаційний (32%) та організаційний (27%) механізми. 39% експертів 

указали на необхідність удосконалення всіх основних механізмів. (рис. 2. 20). 
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Рис. 2. 20. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Які 

механізми в системі соціального захисту, на Вашу думку, необхідно 

вдосконалити для поліпшення загальної соціально–економічної ситуації 

щодо УБД?» (у % до всіх опитаних; сума відповідей перевищує 100 %, тому 

що можна було обирати декілька варіантів відповіді) 

 

З 2015 року активно почали створюватися об’єднані територіальні 

громади, провадиться децентралізація фінансових ресурсів для надання 

соціальних послуг на місцях. Важливості набула й система соціального 

захисту ветеранів. Від ефективної роботи громад тепер залежатиме 

забезпечення й рівномірність соціального захисту ветеранів. Це 

підтверджують відповіді респондентів, які вважають, що громади відіграють 

не менш важливу роль у процесі реалізації державної політики соціального 

захисту, ніж самі органи державної влади (29% до всіх опитаних).  

Для уточнення, деталізації та поглиблення знань щодо ставлення УБД 

до чинної системи їх соціального захисту, респондентам було запропоновано 

визначити повноту виконання органами державної влади своїх функцій (рис. 

2. 21) 



152 

 

 
 

Рис. 2. 21. Індекс повноти виконання функцій соціального захисту УБД 

державними органами 

 

 

Індекс виконання функцій було розраховано за формулою (індекс за 

шкалою від +1 до –1, де +1 – повністю виконує; +0,5 – скоріше, виконує; 0 – 

середній рівень реалізації; –0,5 – скоріше, не виконує; –1 – зовсім не 

виконує): 








 


2

3Х
I вик

,      (1) 

де Х – середнє значення в розподілі відповідей за цією ознакою. 

 

На думку респондентів, свої функції щодо соціального захисту скоріше 

виконували: Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО 

(Івик =0,28), Міністерство оборони (Івик=0,16) і Міністерство соціальної 

політики (Івик=0,13). Не виконують функцій соціального захисту УБД 
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Державні прикордонні служби (Івик=–0,27) і Служба безпеки України 

(Івик=–0,23). 

Зокрема, надання послуг для ветеранів було розділено між 19-ма 

установами вищого рівня (міністерства й державні служби), але в жодного з 

них не було повної відповідальності за реалізацію державної політики в 

зазначеній сфері. Експерти на момент опитування вважали за доцільне 

створення єдиного органу (Мінветеранів), який відповідав би за соціальний 

захист ветеранів (58%). Важливою умовою його ефективного 

функціонування респонденти (63% до всіх опитаних) вважають уведення в 

штат кадрового ресурсу 30-40% саме ветеранів. Створення в умовах 

сьогодення Міністерства у справах ветеранів ‒ це централізація надання 

ветеранам послуг і спрощення процесів формування та реалізації державної 

політики у сфері соціального захисту УБД, а підготовка ветеранів для роботи 

в публічній сфері – один з кроків до ідентифікації та вирішення актуальних 

проблем. 

На початковому етапі дослідження було висунуто робочу гіпотезу про 

те, що механізми реалізації державної політики соціального захисту 

потребують удосконалення. Аналіз проведеного дослідження підтверджує 

необхідність удосконалення механізмів формування та реалізації державної 

політики соціального захисту УБД.  

Сьогодні зростає важливість застосування емпіричних методів для 

моніторингових досліджень громадської думки, провідним серед яких є 

метод опитування. Постійний моніторинг діяльності влади й проведення 

опитувань серед ветеранів дозволить отримати максимально повну й 

достовірну інформацію про стан суспільної свідомості, потреби й проблеми 

УБД, ставлення ветеранів до діяльності влади, результативність публічної 

політики у сфері соціального захисту тощо. 
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Висновки до другого розділу  

 

1. У межах аналізу інституціально-правового забезпечення 

соціального захисту УБД детально розглянуто правову, інституційну та 

кадрову складові зазначеного механізму. Під час вивчення нормативно-

правового забезпечення чинні нормативно-правові акти було 

систематизовано за такими класифікаційними ознаками: юридичною 

чинністю; суб’єктами нормотворчості; характером дії. У ході аналізу 

законодавчої бази встановлено, що одним із здобутків є нормативне 

закріплення загальних процедур організації соціального захисту УБД та 

членів їх сімей. Незважаючи на досягнення багато законів, які регулюють 

питання соціального захисту УБД, потребують доопрацювання щодо 

відповідності актуальним проблемам. Виокремлено низку не врегульованих 

питань, зокрема щодо страхування життя УБД, забезпечення реалізації права 

на житло, реінтеграції в громадянське суспільство, державних стандартів 

соціальної та психологічної реабілітації, запровадження дієвої системи 

кредитування УБД, реформування системи пільгового забезпечення. 

З’ясовано, що за межами правового поля залишаються питання щодо 

соціального захисту військовополонених УБД та гендерної рівності.  

Аналізуючи інституціальну складову інституціально-правового 

механізму автором визначені основні інститути та їх повноваження щодо 

соціального захисту УБД відповідно до рівнів здійснення державної політики 

(місцевого, регіонального, державного та міжнародного рівня). Особливу 

увагу приділено Мінветеранів як головному органу в системі центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики соціального захисту УБД. Також визначено роль 

кадрового забезпечення й виділено окремі напрями роботи з кадрами органів 

державного управління, інших установ та організацій системи соціального 

захисту УБД. 
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2. У межах розгляду соціально-економічного механізму реалізації 

державної політики соціального захисту УБД досліджено сучасний стан 

соціально-економічного забезпечення реалізації державної політики 

соціального захисту учасників бойових дій. Наведено механізм  здійснення 

державної політики соціального захисту учасників бойових дій через 

фінансову складову соціально-економічного механізму. Проаналізовано 

динаміку соціальних видатків з державного бюджету України на соціальний 

захист ветеранів упродовж 2014-2020 років і використання державних коштів 

за 2018-2020 роки на основні державні програми соціального захисту 

учасників бойових дій. Також здійснено аналіз понад 40 програм соціального 

захисту ветеранів-УБД в розрізі регіонів України. Проаналізовано основні 

джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на пільгове забезпечення, 

виконання державних програм, планів і заходів соціальної підтримки УБД. 

3. На основі аналізу інформаційно-комунікативного механізму 

державного управління соціального захисту УБД зроблено висновок, що в 

умовах сучасного інформаційного суспільства, яке перебуває в постійному 

прогресивному розвитку, ефективна співпраця суспільства й влади дозволяє 

мобілізувати додаткові людські, фінансові й технічні  ресурси для 

розв’язання проблем УБД. Також завданням для сучасного інформаційно-

комунікативного механізму залишається: налагодження ефективної 

діалогової взаємодії; формування позитивної громадської думки щодо 

державної політики соціального захисту УБД; створення єдиних механізмів 

зворотного зв’язку з УБД; залучення УБД до громадської діяльності; 

отримання вотуму довіри від УБД і громадян до влади; створення механізмів 

захисту від шахрайства у сфері благодійництва; запровадження новітніх 

інформаційних технологій, баз даних, інформаційних платформ; розвиток 

механізмів громадського моніторингу та контролю реалізації державних 

програм.  

З’ясовано особливості реалізації адаптивно-психологічного механізму 

державного управління соціального захисту УБД. Проаналізовано комплекс 
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заходів адаптивно-психологічного характеру, а саме: психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зниження соціальної 

напруженості,  формування позитивного іміджу ветеранів тощо. Здійснено 

аналіз програм соціальної підтримки ветеранів, що реалізуються органами 

державної влади та інститутами громадянського суспільства. Зазначено, що 

актуальним залишається створення єдиної інформаційної платформи для 

ветеранів, активізація інформаційно-просвітницьких кампаній, проведення 

моніторингу ефективності наявних програм соціально-психологічної 

підтримки УБД, підтримка ветеранських спільнот, груп самодопомоги, 

створення позитивного іміджу УБД.  

4. За результатами проведеного експертного опитування серед УБД, 

виявлені основні недоліки: недосконалість чинних механізмів реалізації 

політики; відсутність чіткої функціональної взаємодії органів публічної 

влади; низький рівень ефективності системи надання державних пільг УБД, 

недостатня поінформованість ветеранів; слабкий зворотній зв'язок влади з 

громадськими організаціями ветеранів, наявність соціальної напруженості 

серед УБД, низький рівень психологічної реабілітації. Побудова ефективної 

системи соціального захисту УБД потребує постійного моніторингу та 

аналізу сучасного стану задля покращення показників ефективності 

державної політики.  
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Розвиток механізмів реалізації державної політики 

соціального захисту учасників бойових дій 

 

Проведений аналіз сучасного стану, особливостей і проблем реалізації  

державної політики соціального захисту УБД дає можливість стверджувати, 

що політика соціального захисту УБД перебуває під впливом зовнішніх і 

внутрішніх чинників і вимагає постійного розвитку відповідно до вимог часу. 

Для  ефективної реалізації державної політики соціального захисту УБД 

необхідним є вдосконалення всього комплексу базових механізмів, а саме: 

інституціально-правового, соціально-економічного, адаптивно-

психологічного, інформаційно-комунікативного. Саме такий підхід 

дозволить вирішити нагальні проблеми в системі соціального захисту УБД. 

Отже, вважаємо за необхідне  чітко визначити напрями вдосконалення 

кожного із запропонованих нами механізмів.  

Перш за все йдеться про вдосконалення інституціально-правового 

механізму, що сьогодні реалізується в умовах адміністративно-політичного 

реформування та інституційних перетворень. Розвиток державної політики 

соціального захисту УБД повинен розпочатися з удосконалення 

законодавства та відповідного нормативного закріплення всіх механізмів її 

реалізації. На підставі проведеного нами аналізу правової складової 

механізму можемо зробити висновок про те, що  чинна нормативно-правова 

база занадто складна, не є системною, містить суперечливі норми. Більшість 

норм, що прописані у законах, уже застаріли і є суто декларативними. Досі не 

сформована стратегія цієї сфери, ефективні законні механізми реалізації 

соціальних гарантій, пільг і компенсацій, не врегульована на законодавчому 
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рівні чітка взаємодія інститутів реалізації державної політики соціального 

захисту УБД. Чинне законодавство потребує змін для подолання 

суперечностей і неузгодженостей, спрощення змісту й усунення 

термінологічної плутанини стосовно питань соціального захисту УБД.  У 

зв’язку з цим потрібно визначити концептуальні засади нормативно-

правового забезпечення, на основі яких упорядкувати й систематизувати 

законодавчу базу щодо соціального захисту УБД з метою уникнення колізій 

норм права. Отже, необхідна злагоджена міжвідомча робота експертів з 

удосконалення нормативно–правової бази. 

Наразі постає необхідність ухвалення державної стратегії 

реформування соціального захисту ветеранів, яка б визначила вектор змін і 

заходів щодо підтримки ветеранів війни, формування власної системи 

соціального захисту ветеранів війни, їх соціалізації та реадаптації. Реформа 

повинна запровадити комплексний підхід до вдосконалення механізмів 

реалізації державної політики соціального захисту ветеранів війни. 

Необхідним є перегляд принципів і засад державної політики соціального 

захисту ветеранів війни, удосконалення стратегічного планування, 

моніторингу й координації діяльності державних органів, ОМС та інститутів 

громадянського суспільства. Проведення такої реформи надасть можливість 

забезпечити розвиток системи соціального захисту ветеранів-УБД, 

дотримання прав і гарантій соціального захисту УБД; удосконалити систему 

заходів медичної та психологічної реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації; сформувати позитивний образ ветерана  [118]. 

Оновлюючи законодавство, важливо привести у відповідність чинну 

нормативно-правовову базу, а саме: внести зміни до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі  – Закон №45), 

законодавчо закріпити визначення «державна політика соціального захисту 

ветеранів війни», «система соціального захисту ветеранів війни». Чинний 

Закон № 45 передбачає застарілу пільгову систему, що також потребує 

реформування для встановлення відповідності гарантій сучасним потребам 
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ветеранів і сприяння їх поверненню  до активного суспільного життя [200]. 

Крім того, законодавчого врегулювання потребують питання щодо 

страхування життя й здоров’я УБД, забезпечення реалізації права на житло, 

статусу полонених й заручників, усунення гендерної дискримінації, статусу 

капеланів, благодійної діяльності, створення венчурних фондів тощо. У 

сучасному законодавстві існують проєкти законів, які повність або частково 

вирішують зазначені питання, але потребують доопрацювання й ухвалення. 

Можливим рішенням цього питання може стати аналіз усіх зазначених вище 

законопроєктів і підготовки єдиного законопроєкту з урахуванням всіх 

пропозицій, які відображені в проєктах і напрацьовані експертами. 

Найбільш оптимальним вирішенням питань страхування в умовах 

проведення медичної реформи є формування законодавчої бази й поетапна 

реалізація системи страхування життя та здоров’я УБД із можливим 

залученням до цього процесу коштів недержавних структур. Прискорення 

реформування системи охорони здоров’я суттєво впливатиме на якість 

надання страхових послуг.  

Щодо питань реалізації права на житло УБД, то частково забезпечити 

покращення покликані певні законопроєкти [201, 202], проєкт Концепції 

Державної цільової програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на 

період до 2025 року [84]. Однак для вирішення житлових проблем тієї 

кількості УБД, які перебувають на квартирній черзі, цього недостатньо. 

Також потрібно ініціювати питання законодавчого визначення статусу 

полонених і заручників та системи їх соціальної підтримки. Для вирішення 

питань щодо гендерної рівності цікавими є напрацювання ГО «Юридична 

сотня», які розробляють законопроєкт, спрямований на усунення 

гендерної дискримінації у військовому законодавстві. Перевагами 

ухвалення такого законопроєкту є забезпечення рівного доступу жінок 

і чоловіків до військових посад, отримання соціальних відпусток, 

протидія сексуальним домаганням, урівняння підходів до 
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відповідальності за кримінальні та  адміністративні правопорушення  

[109].  

Для подальшого розвитку підприємницької діяльності серед ветеранів в 

Україні необхідна зважена й ефективна державна підтримка малого й 

середнього підприємництва, активна позиція держави щодо розвитку 

франчайзингу й венчурної діяльності в інноваційній сфері. Сьогодні 

законодавтсво України не містить норм, що дозволяють організувати 

ефективну франчайзингову й венчурну діяльність. Франчайзингові відносини 

потребують законодавчого врегулювання й закріплення розвитку 

франчайзингової діяльності в державних стратегіях, концепціях і програмах 

професійної адаптації УБД. Для розвитку венчурних фондів в Україні 

необхідним є ухвалення окремого закону, спрямованого на регулювання 

венчурної діяльності, а саме визначення сутності, функцій і принципів 

діяльності справжніх венчурних фондів і венчурних фірм. Також 

законодавчого внормування потребують заходи щодо закріплення прав 

власності бізнес-ангелів у венчурних проєктах, державної підтримки малого 

інноваційного бізнесу за умови співфінансування з інших джерел. Для цього 

потрібно створити умови спрощеного входу до венчурного фонду інвестора 

фізичної особи шляхом зменшення номінальної вартості цінних паперів 

фонду [29].  

На нашу думку, необхідним є врегулювання на законодавчому рівні 

поняття «військове капеланство», принципів діяльності, організаційно-

правових засад взаємодії та розмежування діяльності релігійних організацій 

та органів державної влади, інших питань. У сучасному законодавстві 

існують окремі проєкти щодо надання капеланам статусу 

військовослужбовця з метою створення для них можливості отримання 

соціального захисту від держави [195]. Такого роду підтримка церкви може 

бути необхідною як для держави, так і для розвитку різних конфесій. 

Вважаємо доцільним законопроєкт щодо створення Національного 

військового меморіалу-кладовища для вшанування пам’яті загиблих 
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захисників України й визначення витрат на поховання за рахунок коштів 

державного бюджету [109]. 

 Слід зазначити, що законодавча база поступово вдосконалюється до 

вимог сучасної армії розвиненої країни, орієнтована на міжнародні стандарти 

соціального захисту військовослужбовців і ветеранів, але дублювання НПА 

створює плутанину в процесі реалізації зазначеного механізму. В умовах 

сьогодення значна кількість органів державної влади й місцевого 

самоврядування опікуються наданням послуг і пільг УБД, що призводить до 

дублювання функцій і розмитості відповідальності. Для усунення 

суперечностей між органами державної влади й органами місцевого 

самоврядування, іншими різнорівневими суб’єктами соціального захисту 

необхідно: 

– на нормативно-правовому рівні встановити чіткі повноваження та 

функції органів влади, які реалізують заходи соціального захисту УБД [15]; 

– удосконалити координацію діяльності державних органів і 

забезпечити функціонування потужної вертикалі управління в системі 

соціального захисту; 

– поглибити співпрацю між органами державної влади, ОМС і 

громадами за принципами діалогової взаємодії; 

– забезпечити ефективну взаємодію  органів влади з інститутами 

громадянського суспільства, функціонування системи соціального 

партнерства, покращити зворотний зв'язок з ветеранськими організаціями; 

– здійснювати постійний моніторинг реалізації державної політики 

соціального захисту УБД. 

 Щодо соціально-економічного забезпечення реалізації державної 

політики соціального захисту УБД, то необхідно  вжити заходів для 

покращення соціальних умов, у яких функціонує УБД. По-перше, це 

стосується соціальної підтримки й забезпечення фінансування державних 

програм, покликаних вирішити соціальні проблеми УБД (забезпечення 

медичної та психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 
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надання житла). Відповідно до викликів часу державні програми соціального 

захисту УБД потребують системної модернізації та відповідного фінансового 

забезпечення, яке відповідатиме сучасним вимогам. Виникає необхідність 

вжити заходів для:  

– спрямування бюджетних коштів на пріоритетні напрями 

соціального захисту УБД;  

– удосконалення моніторингу використання коштів;  

– створення трирівневої системи психологічної, медичної та 

соціальної допомоги, організованої на місцевому, регіональному й 

національному рівнях з відповідним фінансовим механізмом;  

– розвитку економічного стимулювання, надання податкових пільг, 

кредитування з бюджетів і соціальних фондів на здійснення соціального 

захисту УБД;  

– залучення бізнесу й розвитку соціального партнерства; 

– створення реальної фінансової бази й залучення інших джерел 

фінансування.  

Одним із шляхів вирішення пошуку джерел фінансування може стати 

застосування такого інструменту соціального партнерства, як соціальне 

підприємництво, що поєднує в собі комерційні цілі й соціальні ідеї.  

Співробітництво громадянського суспільства та бізнесових структур у 

контексті реалізації державної політики соціального захисту УБД посилить 

соціальну відповідальність.  

Також пропонується використання практики залучення фондів і 

венчурного капіталу для підтримки ветеранів України. Для удосконалення 

правового регулювання Мінветеранів пропонує проєкт постанови КМУ «Про 

Український ветеранський фонд», що передбачає створення неприбуткової 

організації для забезпечення реалізації проєктів соціальної підтримки УБД, 

пошуку нових джерел фінансування, надання грантів ветеранам, підтримка 

проєктів міжнародного співробітництва тощо. Його ухвалення сприятиме 

впровадженню й фінансуванню (у тому числі за рахунок надання грантів) 
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сучасних проєктів підтримки ветеранів, ветеранського бізнесу й реадаптації 

їх до соціуму [207].   

Сьогодні зростає популярність стартап-індустрії, з’являються стартап- 

програми для учасників АТО/ООС, бізнес-інкубатори й програми підтримки 

створення власного бізнесу ветеранами. Активація участі українських 

стартапів у міжнародних спеціалізованих заходах надає змогу залучати  

додаткові кошти на ведення бізнесу від приватних інвесторів чи міжнародних 

організацій. Для забезпечення базового фінансування інноваційних проєктів 

доцільним є створення Центрального державного венчурного фонду й 

централізованої системи регіональних державних венчурних фондів. 

Пріоритет державного фінансування інноваційних проєктів повинен 

надаватися проєктам за критеріями не тільки економічної, а й соціальної 

ефективності. Для розвитку венчурного фінансування соціальних проєктів 

потрібно переглянути та запровадити схеми податкового стимулювання 

здійснення венчурних капіталовкладень. Таким чином, розвиток венчурної 

діяльності надасть можливість фінансування бізнес-проєктів ветеранів і 

створить сприятливі умови для їх соціалізації,  трудової адаптації, добробуту 

й особистого успіху [29]. 

Для вирішення проблем щодо медичної та психологічної реабілітації 

УБД є необхідним: проведення обов’язкового медичного огляду, надання 

всебічної допомоги в проходженні медико-соціальних експертних комісій 

(далі ‒ МСЕК); забезпечення належного рівня роботи відомчих медичних 

служб сил оборони; запровадження єдиного термінологічного апарату для 

МСЕК і військово-лікарських комісій; удосконалення механізму здійснення 

відшкодувань вартості медикаментів для УБД при амбулаторному лікуванні 

[75]. Також пропонується вдосконалити програму й порядок протезування та 

ортезування УБД виробами підвищеної функціональності за технологіями 

виготовлення, які відсутні в Україні [274]. Щодо психологічної реабілітації, 

то необхідно вдосконалити державні стандарти, затвердити єдиний 

державний підхід і розробити прозорий фінансовий механізм надання 
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реабілітаційних послуг. Також для вирішення питань психологічної 

реаблітіції та соціальної адаптації необхідним є створення трирівневої 

системи психологічної, медичної та соціальної допомоги, організованої на 

місцевому, регіональному й національному рівнях.  

Для вдосконалення заходів відпочинку, оздоровлення й санаторно-

курортного лікування потрібно оптимізувати систему надання послуг 

санаторно-курортного лікування й створити систему обліку УБД, які 

потребують відповідних заходів. Забезпечити поінформованість УБД щодо 

можливості проходження санаторно-курортного лікування й контролю якості 

наданих послуг.  

 Щодо вирішення житлових питань актуальним є формування 

спеціальних (іпотечних) рахунків і створення системи пільгового житлового 

кредитування з мінімальним відсотком особистих внесків УБД на погашення 

кредиту. Це дасть можливість закласти основи поетапного стабільного 

фінансування житлового забезпечення на тривалий період та значно 

підвищить рівень соціального забезпечення контрактної армії, яка нині 

формується в Україні. Крім того, для подальшої активізації процесу 

вирішення житлових проблем необхідно: 

– удосконалювати регіональні програми забезпечення доступним 

житлом, які передбачають компенсацію вартості житла (від 40 до 50%) за 

рахунок бюджетних коштів; 

– сформувати організаційні засади для здешевлення УБД вартості 

індивідуального житлового будинку, садового будинку або квартири, що 

перебувають в стадії будівництва; 

– надати дітям УБД переважне право на отримання пільгового 

молодіжного кредиту в межах програми, яку реалізує Державний фонд 

молодіжного житлового будівництва; 

– забезпечити надання УБД пільгових кредитів для забудови наданих 

їм земельних ділянок. 

У напрямі вдосконалення професійної адаптації, а саме 
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працевлаштування, необхідно: 

– налагодити співпрацю з Державним центром зайнятості щодо 

пошуку роботи, перекваліфікації, відкриття власної справи; 

– посилити заходи щодо інформування УБД про можливість 

отримання послуг перекваліфікації, навчання, участі в тренінгах, семінарах 

тощо; 

– удосконалити надання державної цільової підтримки для здобуття 

освіти [61]; 

– ініціювати створення нових робочих місць для УБД, шукати нові 

можливості шляхом залучення об’єднань роботодавців, розвитку соціального 

підприємництва, франчайзингу [62]; 

–  стимулювати конкуренцію серед надавачів послуг професійної 

адаптації, моніторинг послуг і контроль за їх якістю [118]. 

Створення нових можливостей для ветеранів потребує проведення 

організованої інформаційної компанії з активним залученням інститутів 

громадянського суспільства. Отже,  напрямом удосконалення інформаційно-

комунікативного механізму є підвищення рівня інформаційного забезпечення 

УБД й налагодження ефективної взаємодії між владою та ветеранським 

суспільством. Для цього ми рекомендуємо вирішення таких завдань:  

– удосконалити законодавство щодо комунікативної політики й 

комунікаційного простору на засадах принципу партнерства, затвердження 

норм і механізмів їх реалізації  [28]; 

– прискорити впровадження й застосування новітніх інформаційних 

технологій у діяльності органів влади; 

– забезпечити прозорість діяльності влади й спростити процедуру 

отримання необхідної інформації для громадян;  

– розробити прозорий механізм державного фінансування організацій 

громадянського суспільства й механізм захисту від шахрайства у сфері 

благодійництва й податкових інструментів державної підтримки;   
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– запровадити стимули до підприємницької діяльності організаціями 

громадянського суспільства, спрямованої на вирішення соціальних проблем 

[27,35]; 

– прискорити створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни 

й запровадження сервісу електронних послуг «Е-ветеран»; 

– удосконалити форми залучення громадян до розробки й реалізації 

державної політики соціального захисту УБД як на рівні територіальної 

громади, так і на рівні держави. 

Розвиток інформаційно-комунікативного забезпечення надасть 

можливість визначити найбільш актуальні питання та знайти можливості для 

іх вирішення. Як показує світовий досвід, політика, яка мала широку 

підтримку громадськості, є більш результативною [76]. Слід зазначити, що 

існують різні методи залучення громадян до суспільної діяльності. 

Запропоновано звернути увагу на вдосконалення тих заходів, проведення 

яких доцільне в досліджуваній сфері, а саме:  

– надання інформації засобами теле- або радіоінтерв’ю, сповіщення 

ЗМІ про послуги соціального захисту для ветеранів, реклама, інформаційні 

пресрелізи, бюлетені, брошури, рекламні щити тощо; 

–  налагодження інформаційного зв’язку з ветеранами через 

проведення спільних соціально значущих акцій і заходів, ділові обіди з 

лідерами ветеранських організацій, обговорення питань у групах, опитування 

громадської думки; 

– організація громадських слухань, переговорних майданчиків, 

вебінарів, налагодження роботи «гарячих ліній», публічні дебати, офіційні 

дискусії та інші форми діалогу;  

– розробка єдиної дієвої платформи, яка б надавала повний обсяг 

інформації щодо чинних програм для ветеранів і підтримку цільових сайтів, 

сторінок у соціальних мережах;  

– створення  ветеранських просторів; 
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– посилення роботи комітетів, комісій і ветеранських рад, посилення 

їх спільної відповідальності; 

– проведення моніторингових досліджень ефективності спільної 

діяльності. 

На нашу думку, розвиток інформаційно-комунікативного механізму 

зумовить удосконалення наявних підходів і рішень щодо питань соціального 

захисту УБД, забезпечить їх відповідність потребам УБД.   

Адаптивно-психологічний механізм, як зазначалося в попередньому 

розділі, також покликаний налагодити ефективну комунікацію та діалогове 

спілкування влади з громадянами шляхом відновлення психологічного стану 

УБД, створення умов взаємної довіри, партнерства й співробітництва, 

подолання соціальної напруженості. Для вдосконалення зазначеного 

механізму рекомендуємо створити єдиний Центр або регіональну мережу 

центрів реабілітації та адаптації УБД для виконання міжвідомчих і 

міждисциплінарних функцій науково-практичного, інформаційного, 

експертного, діагностичного й навчально-методичного характеру. Створення 

такого центру сприятиме: 

– формуванню національної системи психологічної реабілітації та 

підтримки;  

– запровадженню єдиної термінології щодо медичної, фізіологічної, 

психологічної, професійної та соціальної реабілітації, визначенню етапів, 

послідовності й термінів реабілітаційних заходів; 

– створенню інформаційної системи супроводження осіб, які 

потребують реабілітації, з визначенням психодіагностичних показників їх 

стану, переліком видів й обсягів необхідних реабілітаційних та адаптаційних 

заходів; 

– залученню й підготовці фахівців з реабілітації та адаптації; 

– удосконаленню стандартів реабілітації та адаптації, затвердженню 

показників і критеріїв оцінки ефективності застосованих методів реабілітації 

та адаптації. 
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Відповідно до міжнародної практики організації надання 

реабілітаційних і соціальних послуг ветеранам для успішної адаптації в 

соціум, розвиток адаптивно-психологічного механізму повинен спиратися на 

такі принципи: ефективність організації управління; прозорість і публічність; 

рівність можливостей вибору послуг; індивідуальний підхід і персоніфікація 

результатів. Застосування таких принципів дозволить запровадити світову 

практику адаптації та психологічної реабілітації, засвідчити відповідальність 

держави за УБД, забезпечити високий рівень довіри й взаємодії між 

ветеранами, владою та громадянським суспільством [159].  

Важливим моментом є те, що низка програм соціальної адаптації та 

психологічної підтримки УБД діють за участю інститутів громадянського 

суспільства. Також важливу роль у наданні соціальної допомоги УБД 

відіграють військові профспілки, військове капеланство й громадські 

волонтерські організації. У цьому напрямі необхідно активізувати 

профспілковий рух в Україні; посилити можливість інститутів 

громадянського суспільства впливати на формування й реалізацію державної 

політики соціального захисту УБД; підтримувати волонтерський рух, групи 

самодопомоги, ветеранські спільноти, капеланство. 

Поряд із заходами соціальної адаптації важливо правильно визначати 

«точки соціальної напруженості» й здійснювати контроль за темпом змін 

соціальних настроїв. У цьому напрямі потрібно розробити ефективні методи 

подолання соціальної напруженості й збільшення рівня довіри до влади. 

Також повинен бути розроблений комплекс психологічних заходів впливу на 

свідомість громадян, створення позитивного іміджу ветерана, виховання 

молоді в дусі поваги й розуміння складнощів життєвого шляху ветеранів, 

створення умов живого спілкування поколінь, передачі цінного 

особистісного досвіду (вольових якостей, мужності, військового братерства, 

готовності до взаємодопомоги) [16, 32].  

Існує ще низка актуальних напрямків розвитку адаптивно-

психологічного забезпечення, а саме запровадження заходів, які сприятимуть 
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соціалізації особистості й накопиченню соціального капіталу окремих 

спільнот, у нашому випадку – ветеранів-УБД [33]. Адаптаційні й 

реабілітаційні процеси мають великий вплив на збереження й відновлення 

соціального капіталу ветеранів, який потім інтегрується в соціальний капітал 

суспільства. Соціальний капітал є своєрідним соціально-психологічним 

ресурсом УБД, який підтримує загальну довіру один до одного, групову 

ідентичність, згуртованість і дає можливість УБД не втратити смисл і власну 

особистість. Відчуття згуртованості, солідарність, взаємна підтримка, яка 

зростає з груповою самоорганізацією заради вирішення спільних проблем є 

осереддям соціального капіталу, що в умовах сьогодення є дуже важливим 

для нашої країни. Отже, актуальними є заходи щодо підтримки 

самоорганізацій, громад і громадських об'єднань, які утворюють каркас 

громадянського суспільства. 

Психологічна реабілітація та соціальна адаптація після закінчення 

бойових дій і в подальшому набуватиме особливого значення для збереження 

соціального капіталу суспільства. Міжнародний досвід показує: якщо не 

надавати УБД своєчасну психологічну підтримку, не застосовувати 

реадаптаційних заходів та індивідуального підходу, їх інтеграція в сучасне 

суспільство практично неможлива [246]. Конструктивний діалог між владою 

та суспільством надасть можливість побудувати успішну систему реабілітації 

та адаптації УБД в Україні. Також спільна мета з вирішення соціальних 

проблем УБД може стати підґрунтям для зміцнення потенціалу українського 

суспільства, його згуртованості й терпимості [39].  

Аналіз ситуації, яка склалася у сфері соціального захисту УБД, 

дозволяє зробити висновок, що  розвиток соціального захисту перш за все 

потребує активізації зусиль держави й суспільства, удосконалення 

принципів, системи важелів, методів і необхідних інструментів реалізації для 

підвищення цінності захисника Батьківщина та його ролі в суспільній 

свідомості. Активізація системи заходів соціального захисту потребує 

розроблення й упровадження моделі активної політики соціального захисту, 
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яка спиратиметься на максимальне використання особистого потенціалу 

кожного УБД, самоорганізації, взаємодопомоги та наявних ресурсів держави. 

 

3.2. Запровадження моделі активної політики соціального захисту 

учасників бойових дій в Україні 

 

 Проведений у попередніх розділах аналіз сучасного стану та проблем 

реалізації державної політики соціального захисту УБД свідчить про 

необхідність її перезавантаження й удосконалення комплексу базових 

механізмів. Сьогодні систему соціального захисту УБД можна вважати 

дефіцитно-патерналістською, адже  заходи соціального захисту в основному 

фінансує та реалізує держава, не маючи відповідного фінансового 

забезпечення для повноцінної та всебічної соціальної підтримки. Основними 

недоліками системи соціального захисту УБД є перевантаження бюджету, 

недооцінка можливостей громадянського суспільства й бізнес структур у 

реалізації заходів соціального захисту, відсутність ефективної комунікації 

між суб’єктами й об’єктами соціального захисту, низька результативність 

державних цільових програм. Основний акцент у соціальному захисті УБД 

робиться на матеріальній допомозі, пільгах і грошовому забезпеченні, 

породжуючи в УБД утриманські настрої. З огляду на сучасні виклики системі 

соціального захисту УБД потрібна трансформація, зміна філософії, підходів, 

принципів і механізмів, які спонукатимуть людей до активних дій і прагнень 

піклуватися про свій добробут.  

Таким чином, пропонується запровадити модель активної політики 

соціального захисту УБД, засновану на реальній комунікації суб’єктів і 

об’єктів соціального захисту, розвитку соціального партнерства й 

соціального капіталу [23], пріоритеті інновацій, використання потенціалу 

самозахисту особи. Запровадження такої моделі потребує переходу від 

патерналізму до створення умов для реадаптації, реабілітації та розвитку 

людського потенціалу УБД. У цьому напрямі необхідні зусилля держави як 
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основного суб’єкта соціального захисту, які реалізуються через 

удосконалення інституціально-правових основ, формування громадської 

свідомості, партнерства між державою, громадським сектором і бізнес-

структурами, налагодження зворотного зв’язку та постійного моніторингу 

потреб УБД. 

 Метою запровадження моделі активної політики соціального захисту 

УБД є створення умов як соціально-економічного та інституціально-

правового характеру, так і таких, що спрямовані на забезпечення приросту 

людського й соціального капіталу шляхом використання потенціалу 

самозахисту, організації ефективної спільної діяльності суб’єктів і об’єктів 

соціального захисту, посилення заходів соціальної адаптації та 

запровадження інновацій. 

Основними викликами щодо модернізації системи соціального захисту 

УБД залишаються тенденція до збільшення кількості УБД, невизначеність 

стратегічних пріоритетів державної політики їх соціального захисту, потреба 

у реформуванні пільгового й матеріального забезпечення. Для активізації 

системи соціального захисту УБД потрібно визначити наявні ресурси, 

структурувати потреби, форми та інструменти соціального захисту, 

запроваджувати інновації, використовувати потенціал особи до самозахисту. 

Розглянемо послідовно кожний елемент запропонованої моделі 

активної політики соціального захисту УБД.  

Вхід в систему зумовлює соціальна політика країни, сформована під 

впливом соціально-економічного стану й наявних ресурсів (фінансових, 

матеріальних, людських, інституційних, інформаційних тощо). Слід 

зазначити, що ресурсні можливості суспільства змінилися у зв’язку з 

економічною кризою, затяжним характером бойових дій на Сході країни, 

пандемією коронавірусу. Також досі не створені умови для розвитку 

суспільних і приватних фондів соціального захисту, венчурних фондів, а 

матеріальне забезпечення УБД не відповідає сучасним вимогам.   
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Основними потребами УБД залишаються: грошова допомога, медична 

й психологічна реабілітація, соціальна й трудова адаптація, покращення 

житлових умов, надання санаторно-курортного лікування. 

Напрямами основних змін системи соціального захисту УБД є: 

– перехід від елементів патерналізму до субсидіарності, 

самореалізації особистості й соціального партнерства; 

– посилення адресності соціальної допомоги УБД; 

– активізація соціального захисту засобами соціальної та трудової 

адаптації УБД; 

– використання потенціалу самозахисту УБД; 

– запровадження нововведень у систему соціального захисту УБД. 

Суб’єктами реалізації публічної політики соціального захисту УБД є 

держава й ОМС, громадянське суспільство й бізнес-структури (ринок). 

Головним виконавчим органом державної влади, що відповідає за 

формування й реалізацію політики соціального захисту ветеранів, є 

Мінветеранів, повноваження та функції якого було розглянуто в попередніх 

розділах. Як ми вже зазначали, традиційна система соціального захисту УБД 

в першу чергу спрямована на надання матеріальної та соціальної допомоги. 

На нашу думку, блоки соціальної та трудової адаптації УБД недостатньо 

розвинені й потребують удосконалення, тому при створенні моделі активної 

політики соціального захисту УБД необхідно доповнити Мінветеранів 

новими структурними підрозділами, які будуть відповідати за залучення й 

використання ринкових можливостей для цілей соціального захисту УБД.  

На сьогодні у сфері соціального захисту УБД задіяна велика кількість 

інституцій, що потребує налагодження координації та взаємодії між ними. 

Реалізацією програм соціального захисту УБД займаються майже всі 

міністерства України, а також органи місцевого самоврядування. Питання 

взаємодії між суб’єктами реалізації публічної політики потребує ґрунтовного 

аналізу функцій і повноважень, ретельного вивчення й запровадження 
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ефективної моделі взаємодії. Детальне опрацювання цих питань є великим за 

обсягом завданням та не є метою цього дослідження.   

 Для формування активної моделі політики соціального захисту УБД 

можна запропонувати такі принципи: 

– ефективності, тобто забезпечення ефективності нової активної 

системи соціального захисту УБД, визначення напрямів соціального захисту 

відповідно до реальних соціальних потреб УБД з використанням найкращих 

доступних ресурсів; 

– збалансованості повноважень і соціальної відповідальності, суть 

якого полягає в ефективному розмежуванні повноважень та відповідальності 

між органами публічної влади з чітким визначенням їх функцій; 

– публічності й відкритості, що вимагає залучення громадян до участі 

у формуванні та реалізації політики соціального захисту УБД, створення 

умов саморегуляції соціальних процесів індивідами та їх громадськими 

об'єднаннями;  

– комплексного використання ресурсних можливостей суспільства, 

тобто використання потенціалу громадських об’єднань, бізнесу,  самозахисту 

особистості, активізація соціального захисту УБД через психологічну 

реабілітацію та соціально-трудову адаптацію; 

– соціального партнерства, взаємовигідної співпраці між державними 

структурами, бізнес-структурами й громадськими організаціями на основі 

узгодження спільних інтересів, конструктивної взаємодії для вирішення 

актуальних суспільних економічно-соціальних завдань. 

Умовна взаємодія названих соціальних інститутів, принципів та 

інструментів реалізації представлена у вигляді моделі активної політики 

соціального захисту УБД (рис. 3.1).  

Зазначимо, що формування моделі активної політики соціального 

захисту  потребує дієвих механізмів й інструментів її реалізації. Наявний 

комплекс механізмів, а саме: інституціально-правовий, соціально-

економічний, інформаційно-комунікативний, адаптивно-психологічний, ‒ в 
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умовах реальної комунікації, удосконалення законодавчої бази, залучення 

інститутів громадянського суспільства й бізнесу, нових інструментів і форм 

соціального захисту, інновацій може бути комплексом базових механізмів 

реалізації публічної політики соціального захисту УБД. Також слід 

наголосити, що в цій моделі важливим кроком є затвердження спільної 

відповідальності суб’єктів при формуванні та реалізації політики соціального 

захисту УБД.  В умовах соціально-політичних перетворень ОМС, громади, 

інститути громадянського суспільства все більше беруть на себе частину 

соціальних функцій і виступають партнерами держави. Громадські 

організації ветеранів стають посередниками між УБД і владою, потужними 

виразниками інтересів УБД, орієнтують владу на актуальні проблемні 

питання у сфері соціального захисту УБД. 

Також у моделі активної політики соціального захисту УБД ми можемо 

розглядати не тільки як об’єкт, адже, беручи участь у громадських 

об’єднаннях чи спілках, УБД перетворюється з об’єкта на суб’єкт цієї 

діяльності, тобто відбувається перехід від традиційного принципу «суб’єкт – 

об’єкт», про важливість якого зазначають багато сучасних науковців  [109]. 

Таким чином, ми говоримо про важливість самоактуалізації особистості й 

розвиток соціального капіталу, який виражається у створенні соціальних 

груп для участі у формуванні й реалізації адекватної політики соціального 

захисту УБД. 
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Рис. 3.1. Модель активної політики соціального захисту УБД (складено автором). 

Мета: досягнення високого рівня ефективності соціального захисту УБД, створення умов для забезпечення приросту 

людського й соціального капіталу шляхом організації ефективної спільної діяльності суб’єктів і об’єктів соціального захисту 
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Щодо інструментів реалізації соціального захисту, на нашу думку, до 

наявних (соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальні гарантії та 

компенсації, соціальна допомога) слід додати інструменти соціального 

партнерства. У чинному законодавстві поки що немає єдиного уніфікованого 

поняття соціального партнерства, але світова практика показує ефективність 

вирішення соціальних проблем у системі соціального захисту саме 

інструментами соціального партнерства (соціальна відповідальність, соціальне 

підприємництво, соціальний діалог). У багатьох країнах Європи при наданні 

соціальних послуг населенню соціальним партнерством послуговуються 

організації сфер державного і недержавного характеру. Соціальне партнерство 

‒ це співпраця між владою, бізнесом і громадянським суспільством, що в 

сукупності дає потужний синергетичний ефект. Соціальне партнерство у сфері 

соціального захисту УБД можна визначити як взаємодію між державними 

органами, ОМС, бізнес-структурами й інститутами громадянського суспільства 

для спільної реалізації заходів соціальної допомоги й підтримки УБД. Також 

соціальне партнерство є певним комунікативним виміром, який передбачає 

постійний діалог, переговори, договірний процес узгодження інтересів між 

суб’єктами відносин у певній сфері. Такий комунікативний вимір дуже 

важливий для тих, хто брав участь у бойових діях, втратив фізичне й 

психологічне здоров’я. Саме УБД можуть визначити найбільш актуальні 

потреби й проблеми, які можливо вирішити через соціальне партнерство [91, 

275]. 

Сьогодні спроможності неприбуткових організацій малоефективні, тому 

що останні не сприймаються як рівноправні партнери, а отже, державно- 

приватні партнерські відносини неповноцінні й не мають змоги масштабно 

надавати якісні соціальні послуги й допомоги. Сама система соціального 

партнерства в Україні також не є досконалою та потребує відповідного 

інституціально-правового забезпечення, усунення бюрократичних процедур, 

запровадження мотиваційних чинників і соціальних стимулів для бізнес-
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структур, залучення медійного простору, сприяння соціальному діалогу [92, 

128]. Відповідно до законодавства України, соціальний діалог – це процес 

визначення позицій, досягнення спільних домовленостей і прийняття 

узгоджених рішень сторонами соціального діалогу з питань формування й 

реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання 

трудових, соціальних, економічних відносин  [196]. Отже, це особлива форма 

дискусії довкола різних питань та інтересів певних соціальних груп. У сфері 

соціального захисту УБД соціальний діалог покликаний урівноважити інтереси 

й відносини суб’єктів та об’єктів політики соціального захисту відповідної 

категорії населення, їх соціального розвитку й соціальної стабільності в 

соціумі. 

У Законі України «Про соціальний діалог в Україні» визначено форми 

здійснення соціального діалогу, а саме: обмін інформацією, консультації, 

узгоджувальні процедури, колективні переговори з укладанням колективних 

договорів та угод [196]. Для успішної реалізації соціального діалогу потрібно 

всім сторонам дотримуватися певних правил і цінностей, удосконалити 

інституціально-правове, соціально-економічне й інформаційно-комунікативне 

забезпечення системи соціального захисту УБД. Слід зазначити, що соціальний 

діалог, або діалогове спілкування, є одним із основних інструментів адаптивно-

психологічного механізму реалізації політики соціального захисту УБД. Він 

реалізується  шляхом запровадження діалогового спілкування між владою та 

УБД, застосування прийомів активного слухання УБД, конструктивного 

вираження негативних емоцій, корекції психологічного стану УБД, 

колективного обговорення проблем, застосуванні соціально-психологічних 

важелів ЗМІ тощо. 

Світовий досвід використання  соціальних ініціатив і підприємницьких 

підходів для вирішення соціальних проблем робить актуальним напрямом 

розвиток соціального підприємництва. Саме соціальне підприємництво 

сьогодні є певною реакцією бізнесу й громади на нагальну соціальну проблему, 
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яка потребує швидкого й інноваційного рішення, консолідації емоційного та 

інтелектуального людського ресурсу [54]. Основними напрямами діяльності 

соціального підприємництва у сфері соціального захисту УБД повинні бути: 

вирішення соціальних проблем УБД, застосування інновацій і нововведень, 

створення соціальних послуг чи продуктів для покращення життя цієї категорії 

осіб. Отже, основними  критеріями соціального підприємництва можуть бути: 

соціальна спрямованість, фінансова незалежність, прибуткова та інноваційна 

бізнес-діяльність, поширення досвіду соціального підприємництва з метою 

соціальної згуртованості громади [136].  Розвиток  соціальних підприємств 

сприятиме трудовій інтеграції та соціалізації УБД, зниженню рівня безробіття, 

удосконаленню законодавчої бази в соціальній сфері, оптимізації процесу 

соціального захисту й зниженню видатків бюджету. Соціальні підприємництва 

створюють певну соціальну цілісність, тобто користь для всього суспільства, 

вирішуючи конкретну соціальну проблему [230]. Перевага соціальних 

підприємств у їх здатності до генерації нових ідей, видів послуг, комбінації 

наявних ресурсів. У результаті ефективного функціонування соціального 

підприємництва посилюється підтримка УБД через створення можливостей для 

їх соціальної адаптації та трудової реабілітації, надання більш якісної та 

своєчасної соціальної допомоги, соціальних благ і послуг. Сьогодні, у зв’язку з 

відсутністю відповідної законодавчої бази, соціальні підприємництва 

працюють як ФОП, ТОВ, громадські організації, благодійні фонди тощо. В 

умовах збільшення кількості соціально вразливих категорій населення 

соціальне підприємництво стає трендом і показником демократичного розвитку 

суспільства. Перевагами соціального підприємництва перед звичайним 

бізнесом є наявність соціальної спрямованості й переважання соціальної місії 

над комерційною. Варто зауважити, що сьогодні вже є приклад успішного 

соціального підприємництва серед ветеранів. Це створена УБД бізнес-мережа 

соціальних підприємств «Veterano Group», серед яких піцерії, кав’ярні, 

охоронні агентства («Guard»), служби таксі («Cab») та підприємства з 
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установки сонячних панелей («Energy»). Слід відзначити,  що власниками 

бізнесу у «Veterano Group» є тільки ветерани. Також ця мережа соціальних 

підприємств має свою концепцію, метою якої є соціальна адаптація та 

працевлаштування УБД. Загальна кількість співробітників у бізнес-проєктах 

становить понад 130 ветеранів, їх кількість постійно зростає. Також, окрім 

працевлаштування ветеранів, «Veterano Group» допомогає постраждалим у 

збройних конфліктах, УБД в госпіталях і родинам померлих УБД, 

відраховуючи 10 % від прибутку на ці напрями [278]. На нашу думку, подібні 

проєкти є досить успішні, а отже, їх потрібно популяризувати й підтримувати 

як на рівні територіальних громад, так і на державному рівні. Однією з 

основних умов подальшого розвитку соціального підприємництва й 

передумовою соціального партнерства в реалізації державної політики 

соціального захисту УБД є посилення такого інструменту, як соціальна 

відповідальність.  

Відповідно до Концепції   реалізації державної політики у сфері сприяння 

розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року, 

яка була схвалена розпорядженням КМУ від 24 січня 2020 року,  соціально 

відповідальний бізнес визначає відповідальну поведінку суб’єктів 

господарської діяльності за вплив їх рішень і дій на суспільство, навколишнє 

природне середовище, що сприяє сталому розвиткові суспільства, зокрема 

забезпеченню добробуту населення; ураховує очікування суб’єктів 

господарської діяльності й суспільства; відповідає законодавству й 

міжнародним нормам поведінки; інтегрована в діяльність суб’єкта 

господарської діяльності [204]. У Концепції зазначено, що події в Україні у 

2014-2020 роках вимагають більшої уваги уряду й бізнесу у вирішенні питань 

щодо: забезпечення житлом, працевлаштування, лікування й адаптації 

військовослужбовців (УБД); будівництво соціального житла; забезпечення 

закладів охорони здоров’я медичним обладнанням; реалізації соціальних 

проєктів тощо. У Концепції також визначено шляхи й способи розв’язання 
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проблем та очікувані результати до 2030 року. Розвиток соціально 

відповідального бізнесу потребує активної участі держави й може бути 

чинником розвитку політики соціального захисту як усього населення, так і 

окремих його категорій, вирівнюючи економічні й соціальні диспропорції, 

підвищуючи довіру громадян до бізнесу, покращуючи якість життя населення 

[204]. 

Отже, роль таких інструментів, як соціальний діалог, соціальне 

підприємництво й соціальна відповідальність у процесі реалізації політики 

соціального захисту УБД є значущою. Використання зазначених інструментів у 

системі соціального захисту дозволить забезпечити УБД належний рівень  

соціальної підтримки; підвищити ефективність і дієвість наявних пільг, 

гарантій і компенсацій; удосконалити механізми реалізації політики 

соціального захисту; створити сучасну систему соціальної адаптації та 

психологічної реабілітації УБД. Також позитивним ефектом соціального 

партнерства є розвиток соціальної згуртованості населення, що прямо впливає 

на зменшення рівня напруженості серед ветеранів, стійкості й орієнтації та 

загальне благо.  

Для реалізації моделі активної політики соціального захисту важливим є 

не тільки ефективний інструментарій, а й використання додаткових 

організованих і неорганізованих форм соціального захисту УБД. До додаткових 

організованих форм соціального захисту УБД пропонуємо віднести 

благодійність і конфесійний соціальний захист. В умовах сучасних викликів 

змінилося ставлення суспільства до благодійності, яка стала важливим 

чинником єдності для подолання кризових явищ у військовій і соціальній 

сферах. Події 2014 року мобілізували громадян на допомогу військовим у зоні 

АТО/ООС, пораненим, а також мирному населенню, яке постраждало внаслідок 

військового конфлікту. Це суттєво вплинуло на зміну місця України в рейтингу 

World Giving Index – щорічному дослідженні благодійності у світі, яке 

проводить Charities Aid Foundation (CAF). Загалом з 2014 року країна піднялася 
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в рейтингу на 69 позицій і випередила Польщу, Естонію, Росію та Грузію [249]. 

Як уже зазначалося в роботі, волонтерські й благодійні організації відіграють 

вагому роль у наданні допомоги військовослужбовцям ЗСУ, УБД, ветеранам 

війни. Такий напрям благодійної діяльності організацій, як допомога учасникам 

АТО/ООС і їх родинам, становить 7,7 % (8,1 %) [127]. 

Слід зазначити, що допомога УБД є найпоширенішим напрямом 

благодійності серед бізнес-структур. Об’єктами благодійності можуть бути 

УБД, члени їх сімей, громадські організації ветеранів-УБД, територіальні 

громади, які одержують допомогу від суб’єктів благодійності ‒ благодійників і 

благодійних організації для вирішення соціальних питань і підтримки УБД.  

Сьогодні вдосконалюється й оновлюється нормативно-правова база щодо 

благодійництва, розширюються податкові стимули для надання благодійної 

допомоги, функціонують благодійні телекомунікаційні платформи, 

зміцнюється співпраця благодійних і громадських організацій. Слід зазначити, 

що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги» [141] й 

Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [137] 

створений Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), що ведеться 

Державною податковою службою України. Для перевірки прозорості 

благодійної організації чи фонду також функціонують реєстр неприбуткових 

організацій, державний реєстр фізичних і юридичних осіб, історія та звітність 

фонду чи звітів аудитора. Державна фіскальна служба України, відповідно до 

оновленого законодавства, зазначає, що в умовах сьогодення благодійник, який 

надає допомогу УБД і членам їх сімей, несе обов’язок щодо контролю за 

цільовим використанням коштів. Також благодійник зазначає відомості про 

надані суми благодійної допомоги в податковій звітності, і тільки за умови 
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документального підтвердження цільового використання такої допомоги ця 

сума не включається до оподатковуваного доходу [9]. 

Незважаючи на позитивний розвиток благодійництва в Україні, існує 

низка не вирішених питань, а саме: низький рівень залучення населення до 

благодійної чи волонтерської діяльності; недовіра до отримувачів благодійної 

допомоги; відсутність ефективних механізмів захисту від шахрайства й інших 

зловживань; імплементація сучасних міжнародних практик державної 

підтримки благодійництва; податкове навантаження донорів та отримувачів 

благодійної допомоги [127]. 

З огляду на наявні проблеми пропонується внести зміни до Закону 

України про благодійні організації, якими запровадити дієві механізми захисту 

від шахрайства та інших зловживань у сфері благодійництва, обов’язки 

бенефіціара (на вимогу благодійника надавати доступ до інформації про 

використання благодійної допомоги або повертати благодійнику грошові 

пожертви, які використані не за цільовим призначенням).  Також потрібне 

законодавче закріплення адміністративної та кримінальної відповідальності за 

порушення порядку публічного забору благодійних пожертв і неоприлюднення 

інформації про доходи й витрати благодійної організації чи привласнення 

зібраних благодійних пожертв. Також до додаткових форм соціального захисту 

УБД слід віднести конфесійний соціальний захист. Досвід більшості армій 

світу, а саме Канади, Німеччини, Польщі, Великої Британії, США та інших 

армій, показує, що військове капеланство має великий вплив на підтримку 

армії. Державно-конфесійна взаємодія в соціальній роботі  нашої країни  більше 

спрямована на соціальний захист інвалідів та  малозабезпечених сімей,  але з 

початку 2014 року починається суттєвий розвиток капеланства й церковна 

підтримка ЗСУ. Військові священники (капелани) здійснюють своє пастирське 

служіння в зонах ведення бойових дій. У 2016 році Міноборони затвердило 

Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) в 

Збройних силах України, яке визначило основні завдання, порядок діяльності 
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капеланської служби, права й обов’язки військових капеланів [163]. Сьогодні на 

базах військових академій для військових капеланів, які представляють різні 

релігійні конфесії, проводяться курси із самозахисту й надання першої 

допомоги, військово-психологічної допомоги, роботи з особовим складом на 

передовій і пунктах дислокації. Із 2017 року у ЗСУ вводяться посади військових 

капеланів (станом на 2020 рік введено близько 130 посад, із яких 

укомплектовано понад 90). Зазначається, що капелани представляють такі 

релігійні конфесії: Православна церква України (59 осіб), Українська греко-

католицька церква (20 осіб), Українська євангельська церква (6 осіб), церква 

«Скинія» (4 особи), Українська православна церква Московського патріархату 

(1 особа). Слід зазначити, що 25 військових священників (капеланів) отримали 

статус УБД. Штат капеланів у ЗСУ зростає, капеланство поступово 

розвивається, але має більш ситуативний характер, не є системною діяльністю. 

Слід зауважити, що будь-яка зміна щодо взаємодії релігії та державної влади 

повинна запроваджуватися тільки після всебічного аналізу з урахуванням 

поліконфесійності, тому сьогодні багато суперечливих законопроєктів 

відхилено, а нові зареєстровані потребують доопрацювання. На нашу думку, з 

огляду на те, що церква відокремлена від держави, розвиток військового 

капеланства потребує плідної співпраці представників органів державної влади 

й різних конфесій, нової моделі комунікації. А військові капелани, не маючи 

можливості бути прирівняними до військовослужбовців, мають право 

отримувати соціальний захист від держави на рівні з категоріями осіб, які 

сприяли захисту Батьківщини. Саме військові капелани забезпечують духовно-

патріотичний баланс військових, а їх присутність у зонах бойових дій впливає 

на моральний і духовний стан бійців. 

 До додаткових неорганізованих форм відноситься допомога (від друзів чи 

родини), взаємозахист (створення спільних фондів чи резервів) і самозахист 

(страхування, профілактичні заходи). У запропонованій моделі ми робимо 

акцент на використанні потенціалу самозахисту особи й індивідуально 
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дібраних методів і заходів підтримки УБД, ураховуючи їх стан здоров’я, вік, 

соціальний статус, працездатність тощо. Для використання ресурсів 

самозахисту особи необхідно розподілити всіх УБД, які потребують 

соціального захисту, за рівнем потенціалу до самозахисту. Науковець В. В. 

Лаврухін надає таке визначення  соціального самозахисту – це «дії людей по 

адаптації до зовнішнього середовища, що змінюється, і подоланні самостійно 

чи при певній підтримці перешкод нормальної життєдіяльності, що 

зустрічаються на їх шляху (хвороба, безробіття тощо)» [93]. Водночас право на 

самозахист закріплено ст. 55 Конституції України як право кожної людини 

самостійно захищати свої права та свободи [83].  

У науково-методичній літературі, присвяченій проблемам оцінки 

трудового потенціалу особистості [225, 229, 232], які зумовлюють максимальні 

професійні можливості самозахисту особи, сформульовано певні еталонні 

вимоги оцінки кожного компоненту потенціалу самозахисту. Ці вимоги ми 

також можемо застосувати до УБД для проведення оцінки їх потенціалу до 

самозахисту. Щодо потенціалу соціального самозахисту особистості ‒ у 

нашому випадку УБД ‒ можна виділити такі компоненти:  

– соціальні можливості (тобто передумови соціального захисту,    

чинники, які дають змогу реалізувати професійні й підприємницькі можливості, 

вік, відсутність судимостей, наявність паспорта, житла тощо);  

– трудові можливості (працездатність, психологічний стан, здатність 

нести фізичні й емоційні навантаження, відсутність обмежень по здоров’ю); 

–  професійні можливості (рівень освіти, знань, умінь і  практичних 

навичок, досвід роботи за фахом, попит на професію, прагнення до 

перекваліфікації);  

– підприємницькі можливості (здатність до підприємницької діяльності, 

досвід у бізнесі, рівень знань з підприємницької діяльності).  

Виходячи з існуючих вимог, можемо зробити висновок, що для 

активізації та використання потенціалу самозахисту УБД важливою умовою є 
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соціальний і психологічний стан, а отже, першочерговим завданням стає 

ефективна психологічна реабілітація та соціальна адаптація ветеранів. 

Відповідно до наявних компонентів і вимог ми зробили приклад оцінки 

потенціалу соціального самозахисту УБД (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Оцінка потенціалу соціального самозахисту УБД 

№ 

п/п 

Компоненти потенціалу самозахисту 

УБД 

Значення від 0-1 Висновок щодо 

ресурсів самозахисту 

1. Соціальні можливості 1 Достатні ресурси для 

самозахисту 
Соціальна стабільність (стан здоров’я, 

наявність житла, сімейний стан і т. ін. ) 
1 

вік 1 

законослухняність 1 

2. Трудові можливості 0,66 Потрібна допомога в 

працевлаштуванні й 

психологічній 
реабілітації 

 працездатність 1 

психологічний стан 0,5 

обмеження по здоров’ю  0,5 

3. Професійні можливості 0,5 Потрібна професійна 

реабілітація 
рівень освіти 1 

досвід роботи 0 

попит на професію 0 

прагнення до перекваліфікації та 

здатність до неї 
1 

4. Підприємницькі можливості 0,33 Потрібне професійне 

навчання основ 
підприємницької 

діяльності й участь у 

відповідних тренінгах і 
програмах 

здатність до підприємництва 

(організованість, наполегливість, 
ініціативність тощо) 

1 

рівень професійної підготовки 0 

практичні навички підприємництва, 

ведення бізнесу 
0 

5. Інтегральна оцінка потенціалу УБД 0,62 Основна увага повинна 

бути приділена 
соціальній адаптації та 

психологічній 

реабілітації 

 

 Для оцінки будь-якої складової компоненти використовуємо максимальне 

значення потенціалу самозахисту УБД ПС = 1, мінімальне значення ПС = 0, 

середнє значення ПС = 0,5.  Оцінка компонентів ПС розраховується за 
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формулою: ПС=Nc/N, де Nc - сума складових елементів компоненти, які 

збігаються з відповідними еталонними вимогами; N-кількість складових 

параметрів, що характеризують компоненту. Для інтегральної оцінки всього 

потенціалу самозахисту УБД можна використовувати формулу: ІПС = 

(ПС1+ПС2+ПС3+ПС4)/4 [5,93]. 

 Залежно від показників потенціалу й висновків щодо ресурсів до 

соціального самозахисту, УБД можна диференціювати на групи з 

максимальним, високим, середнім і мінімальним потенціалом самозахисту (рис. 

3.2).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис 3.2. Модель оцінки потенціалу самозахисту УБД (розроблена автором 

за [70 ,93, 231] ) 

  

До групи з максимальним потенціалом самозахисту відносяться УБД, які 

здатні самостійно вирішувати проблеми життєдіяльності й не потребують 

соціального захисту від держави. УБД, які мають високий потенціал 

самозахисту, потрібен мінімальний соціальний захист у формі активізації 

окремих компонентів потенціалу самозахисту. УБД з середнім потенціалом 
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потребують активної підтримки держави у формі соціально-трудової адаптації 

та психологічної реабілітації. УБД, які мають мінімальний потенціал 

самозахисту, потребують від держави «пасивної» соціальної допомоги й 

пільгового забезпечення. Важливою умовою для оцінки потенціалу є 

достовірна й повна інформація про УБД, тому запровадження реєстру ветеранів 

і наповнення його відповідною інформацією є запорукою успіху в цьому 

процесі. Також значну роль у зборі відповідної інформації відіграє 

взаємозв’язок між органами державного управління, бо інформація стосується 

багатьох сфер життєдіяльності УБД. Актуальним також є постійний моніторинг 

потреб і проведення анкетувань серед УБД, а саме щодо здатності до 

перекваліфікації, ведення бізнесу, психологічного стану тощо. 

Активна політика соціального захисту УБД повинна будуватися на 

посиленні й активізації соціального самозахисту особи, а запропонований 

підхід до оцінки потенціалу соціального самозахисту УБД дає можливість 

індивідуального й аргументованого вибору форм та інструментів соціального 

захисту. В основі активізації потенціалу соціального самозахисту УБД лежить 

соціально-трудова адаптація та психологічна реабілітація. 

Розвиток системи соціального захисту УБД тісно пов'язаний із 

застосуванням інновацій у підходах, методах і формах організації соціального 

захисту. Інновацію визначають як управлінську діяльність, пов’язану зі 

створенням послуг, використанням нового обладнання з метою мінімізації 

витрат, що істотно поліпшують якість соціальної сфери або результат 

упровадження нововведень, які принесли реальну користь. У свою чергу 

нововведення - це економічні та організаційні зміни, новий вид методу, 

технології, уперше створений засіб, який задовольняє суспільні потреби/процес 

виникнення зміни/ідеї, що сприймається як нова [63, 87, 173].  

Зокрема, інновації та нововведення ми розглядаємо як обов’язковий 

елемент моделі активної політики соціального захисту УБД. На наш погляд, 

інновації та нововведення покликані покращити й вивести на якісний рівень 
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систему соціального захисту, удосконалити облік УБД, надання послуг, 

соціальної допомоги й підтримки. Унаслідок застосування інновацій позитивні 

зміни повинні сприяти покращенню самопочуття УБД й суспільства. До таких 

змін не відноситься повне скасування соціальних пільг і використання тільки 

потенціалу самозахисту, що може призвести до мітингів і страйків, 

невдоволення суспільства, тому доцільно застосовувати математичні підходи 

для оцінки потенціалу самозахисту УБД, методичні підходи для впровадження 

нової системи економічно й соціально обґрунтованих пільг для УБД, нові 

моделі комунікації та партнерства між різними інституціями. До інновацій і 

нововведень у соціальному захисті УБД можна віднести: 

– створення й супровід реєстру ветеранів, що дозволить більш 

ґрунтовно вивчити проблеми ветеранів для своєчасного їх вирішення; 

– розширення персоніфікованих баз даних, тобто інформаційних баз із 

різних питань (медичної, психологічної реабілітації, соціальної та трудової 

адаптації), що може бути допоміжним елементом у комплексній системі 

підтримки УБД; 

– е-ветеран ‒ сучасна інформаційно-довідкова система, розроблена 

спеціально для ветеранів війни, у якій узагальнено інформацію щодо послуг із 

психологічної допомоги й санаторно-курортного лікування; 

– використання потенціалу самозахисту для індивідуального вибору 

інструментів і форм соціального захисту; 

– фандрейзинг, тобто залучення ресурсів від міжнародних організацій і 

фондів громадськими організаціями, проєктами, соціальними підприємцями 

для реінтеграції та підтримки УБД; 

– венчурні фонди й розвиток франчайзингу, що дозволить удосконалити 

трудову адаптацію.  

Запровадження моделі активної політики соціального захисту дозволить: 

– удосконалити чинне законодавство в зазначеній сфері; 
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– удосконалити взаємодію між органами державної влади, ОМС, 

інститутами громадянського суспільства й бізнес-структурами щодо 

формування й реалізації політики соціального захисту УБД; 

– отримати послуги з відновлення фізичного й психологічного здоров’я, 

санаторно-курортного лікування УБД; 

– посилити адресність отримання грошових компенсацій і пільг УБД; 

– отримати послуги із соціальної адаптації, можливість для власного 

розвитку, самозахисту й соціалізації в суспільстві УБД; 

– отримати можливість для започаткування власної справи УБД; 

– оптимізувати й удосконалити форми й методи соціального захисту 

УБД; 

– сформувати позитивний образ УБД; 

– залучити додаткові організовані і неорганізовані форми соціального 

захисту УБД [210]. 

Соціальна політика повинна відходити від патерналізму й переходити на 

партнерське регулювання соціальних відносин. Застосування нових 

інструментів, інновацій і нововведень дозволить створити гнучку систему 

забезпечення соціальної стабільності й підвищити ефективність соціального 

захисту УБД. 

 

3.3. Технології імплементації кращих світових практик соціального 

захисту учасників бойових дій 

 

За умов відсутності власного досвіду щодо формування й реалізації 

політики соціального захисту УБД, подолання наслідків війни одним із 

пріоритетів розвитку публічної політики є імплементація міжнародного досвіду 

щодо соціального захисту військовослужбовців і ветеранів. Запровадження 

кращих світових практик надасть можливість удосконалити національну 
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систему соціального захисту ветеранів і привести її у відповідність до 

міжнародних стандартів [30].  

Міжнародні механізми формування й реалізації політики соціального 

захисту ветеранів весь час оновлюються й змінюються. Утім існує низка 

спільних рис політик розвинених країн щодо соціального захисту ветеранів, а 

саме: наявність специфічного виконавчого органу; ефективна інформаційна 

система, високий рівень комунікацій і зворотного зв’язку;  наявність механізмів 

соціального й медичного страхування; високий рівень матеріальної (грошові 

виплати, пенсійне забезпечення, позики тощо) і нематеріальної (медичної, 

психологічної реабілітації та соціальної адаптації) підтримки. Також слід 

зазначити, що в багатьох країнах велику увагу приділяють іміджу й престижу 

військової служби.  

Проаналізувавши в першому розділі кращі світові практики соціального 

захисту ветеранів, можемо говорити про можливість застосування окремих 

напрацювань в Україні. Наприклад, у США розроблено багато дієвих програм 

соціально-психологічної реабілітації ветеранів. Щорічно у США близько 200 

тис. чоловіків і жінок виходять з армії та стикаються з проблемами 

використання свого військового досвіду в цивільному житті. Щоб допомогти 

знизити рівень безробіття серед ветеранів, уряд США вживає заходи з 

підвищення кваліфікації та перепідготовки ветеранів, створює умови для 

ведення власної справи з метою максимальної реалізації їх потенціалу. У США 

військові ветерани є невід'ємною частиною робочої сили, яка втілює 

дисципліноване лідерство, зрілість і непохитну відданість справі. Знання й 

досвід, які отримують ветерани в армії, виховують стійку трудову етику, 

цілеспрямованість і здатність швидко навчатися. Вони лідери, які навчилися 

діяти в надзвичайних ситуаціях, миттєво приймати рішення й реагувати на 

зміни. Завдяки цьому ветерани підходять для роботи в різних галузях, тому 

багато організацій США активно набирають до штату ветеранів. Такі компанії, 
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як «PenFed», «UPS», «Coca Cola» і «Home Depot» мають ефективні програми 

найму ветеранів [251]. 

Уряд США фінансує багато програм підтримки створення власного 

бізнесу ветеранами, зокрема: 

– гранти для самозайнятості ветеранів-інвалідів. Учасники повинні 

представити бізнес-план і категорію інвалідності. Залежно від цього ветерани 

можуть отримати фінансування для покупки устаткування, інвентаря, 

матеріалів, навчання, ліцензійних зборів і маркетингу.  

– Інвестиційна група «Angel», яка підтримує ветеранів та інвестує на 

ранніх етапах компанії, засновані та керовані випускниками військових 

академій США (сума інвестицій від 250 тис. до 1 млн дол. США). 

– Фонд венчурного капіталу, який обслуговує ветеранів. Фонд 

створений для інвестування в підприємства, які відкриті, належать ветеранам 

збройних сил США або керуються ними (обсяг інвестицій становить до 3 млн 

дол. США). 

– платформа онлайн-кредитування для ветеранів («Street Shares»), 

призначена для зв'язку інвесторів і власників малого бізнесу з метою підтримки 

ветеранів-початківців або тих, хто розширює свій бізнес. Підприємці-ветерани 

можуть подати заявку онлайн і приблизно за 10 хвилин отримати кредит на 

суму від 5000 до 50 000 дол. США терміном на один, три, п'ять років за 

ставками до 10 процентів.  

– Програма інвестицій для підприємців-ветеранів, яка допомагає 

досягти успіху, надаючи стартові гроші та доступ до інформаційної мережі 

підтримки, яка налічує понад 1700 ділових партнерів [252].  

У США існує Центр передового досвіду для підприємців-ветеранів (далі – 

Центр). Місія Центру полягає у створенні й обміні знаннями, ресурсами та 

інформацією для розширення підприємницьких можливостей ветеранів і їхніх 

сімей. Центр розробляє інноваційні програми, освітні курси, проводить 

актуальні дослідження й аналізує політику у сфері підприємництва на всій 



192 

 

території США. Половина всіх американських ветеранів Другої світової війни й 

40 % ветеранів Корейської війни стали підприємцями. Сьогодні з 5,5 млн 

підприємств у США 7 % належать ветеранам. Ці підприємства отримують 1,14 

трлн дол. США річного доходу, а фонд оплати праці становить 195 млрд дол. 

США. Серед компаній, які досягли феноменального успіху, є «Walmart», 

«FedEx», «RE / MAX», «Sperry Shoes», «Nike», «GoDaddy», «Enterprise Rent-a-

Car» та інші [272]. 

Американські підприємці-ветерани також допомагають знизити 

безробіття серед ветеранів. Ветеранські підприємства в США за останні 15 

років створили 324 тис. робочих місць. Разом з успіхом існує велика кількість 

ризиків і проблем. Практично кожному сектору притаманна величезна 

конкуренція, тому багато підприємств закриваються вже в перший рік роботи. 

При цьому досить важко отримати фінансування без історії ведення бізнесу, 

якої немає в більшості ветеранів. За таких умов ідеальним рішенням проблеми є 

купівля франшизи. Багато підприємців обирають франчайзинг для побудови 

успішного бізнесу. В узагальненому вигляді франчайзинг є формою 

підприємницької діяльності, за якої на договірній основі одна сторона 

(франчайзер) зобов’язується передати іншій стороні (франчайзі) за винагороду 

(паушальний внесок і роялті) на визначений строк комплекс виключних прав на 

використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, послуг, 

технологічного процесу й/або спеціалізованого обладнання, ноу-хау, 

комерційної інформації, що охороняється законом, а також інших передбачених 

договором об’єктів виключних прав (франшизу) [253]. 

Ставши власником франчайзингової точки, франчайзі мінімізують 

ризики, отримують всебічну підтримку з боку франчайзера, а також мають 

право використовувати відомий бренд на законних підставах. Це дозволяє 

уникнути величезної кількості помилок і труднощів, з якими може зіткнутися 

підприємець. Проте разом з перевагами існує й ряд недоліків, таких як: 

обмеження свободи дій, чітке виконання договору, підзвітність франчайзеру й 



193 

 

наявність паушального внеску й роялті [97]. 

Для збору інформації про цільові ринки, національні й регіональні 

франшизи відправною точкою стала Асоціація франчайзингу у Вашингтоні 

(США). Інформаційна база цієї асоціації складається з франшиз понад 30 країн 

світу. Крім того, Управління зовнішньої торгівлі у складі Міністерства торгівлі, 

Торгової палати США й економічного бюро при більшості посольств 

підтримують економічні й політичні дані про різні країни світу.  

Багато франчайзерів США прагнуть заручитися військовими ветеранами 

як франчайзі, оскільки військова підготовка ветеранів і досвід допомагають їм 

діяти підприємницькою мовою, не відхиляючись від бізнес-моделі 

франчайзингу. Американці вважають, що військові ветерани можуть бути 

ідеальними франчайзі, бо вони менш схильні до порушення правил і мають 

унікальні здібності [257]. Франчайзери, які націлені на ветеранів, як правило, 

більш успішні. Сьогодні у франчайзингових компаніях США працевлаштовано 

815 тис. осіб, а в економіку внесено понад 41 млрд дол. США. Понад 650 

франчайзерів залучають ветеранів через програму «Vetfran» Міжнародної 

асоціації франчайзингу. Франчайзингові вебсайти, зареєстровані в програмі 

«Vetfran», часто розробляються для звернення безпосередньо до військових 

ветеранів. Отже, франчайзинг сприяє розвитку малого й середнього бізнесу 

серед ветеранів, а також позитивно впливає на економіку країни в цілому [279]. 

На жаль, Україні далеко до американських масштабів, але потрібно 

перейняти системність підходу. Зокрема, у 2019 році до Державної служби 

зайнятості звернулися понад 24,6 тис. демобілізованих військовослужбовців, 

які брали участь в АТО (ООС), з них 2 тис. осіб з інвалідністю. Серед УБД 

понад 70 % демобілізованих бійців належать до працездатного населення, а 

саме: 51 % – особи віком до 35 років, 29 % – особи від 35 до 44 років, 20 % – 

старше 45 років. При цьому 41 % зареєстрованих у службі зайнятості ветеранів 

мають вищу освіту [110].  
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Наразі основний акцент з боку держави робиться на традиційному 

працевлаштуванні. Уряд затвердив Державну цільову програму з медичної, 

фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали 

участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року, що 

визначає механізм організації заходів із психологічної реабілітації, соціальної 

та професійної адаптації, санаторно-курортного лікування учасників АТО/ОСС 

[149]. Зазначена програма й прийняті до неї порядки використання коштів не 

прописують чітку процедуру професійної реабілітації та окремі програми щодо 

створення власної справи УБД.  

Питанням адаптації демобілізованих УБД на ринку праці через залучення 

їх до підприємницької діяльності сьогодні займаються центри зайнятості. 

Фахівці центрів зайнятості сприяють відкриттю власної справи серед 

демобілізованих УБД шляхом проведення різнопланових заходів, 

консультаційних семінарів з основ підприємництва та наданням одноразової 

виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності. З 2015 року 

започаткували власну справу за рахунок виплати допомоги по безробіттю 2 144 

УБД, що становить лише 0,7 % від загальної їх кількості [21, 110]. 

Ряд програм підтримки для демобілізованих УБД діють за участю 

інститутів громадянського суспільства. Громадські й волонтерські організації 

проводять тренінги й семінари стосовно бізнес-планування, надають допомогу 

в працевлаштуванні, організовують проєкти й проводять навчання, спрямоване 

на ефективне започаткування й розвиток бізнесу. До таких проєктів належить 

«Школа розвитку лідерства для ветеранів АТО», «Школа лідерства для жінок 

учасників бойових дій», «Відкритий Університет Майдану», «Воїну – гідна 

праця», бізнес-інкубатори «Друге дихання», «Новий відлік» та ін.  
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Додаткові кошти на ведення бізнесу можна отримати також від 

приватних інвесторів чи міжнародних організацій. Для працевлаштування 

демобілізованих учасників АТО діють такі міжнародні програми й проєкти, як 

«Сприяння відбудові та сталому розвитку розв’язанню проблем внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) та постраждалого від конфлікту населення в Україні» 

(ЄС), «Horizon 2020» (ЄС), «Україна – НАТО» (НАТО), проєкт «Україна – 

Норвегія» (Норвегія) та ін. [118]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-

р було ухвалено «Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року» (далі – Стратегія 2020). У стратегії було 

визначено шість стратегічних напрямів, а саме: створення сприятливого 

середовища для розвитку малого й середнього підприємництва (далі – МСП); 

розширення доступу МСП до фінансування; спрощення податкового 

адміністрування; популяризація підприємницької культури й розвиток 

підприємницьких навичок; сприяння експорту/інтернаціоналізації МСП; 

підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП. За 

результатами моніторингу процесу реалізації Стратегії 2020 Організацією 

економічного співробітництва та розвитку був підготовлений звіт та зроблені 

такі висновки:  Україна повинна продовжувати зміцнення своєї інституціальної 

бази з метою формування сприятливого середовища для зростання МСП; 

покращення доступу МСП до фінансування, підтримку конкуренції в 

банківському секторі, спрощення системи адміністрування податків і 

забезпечення стабільності податкових надходжень і відшкодувань; вжити 

додаткових заходів у напрямі здобуття навичок і розвитку культури 

підприємництва; продовжувати розвиток конкуренції та інновацій серед МСП;  

надавати допомогу МСП здійснити інтернаціоналізацію, що в подальшому 

передбачає організаційну співпрацю й підтримку розвитку експорту. 

У цілому, запропоновані напрями розвитку МСП є актуальними для 

демобілізованих учасників бойових дій, що планують розпочати чи вже 
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розпочали підприємницьку діяльність [20]. Однак на сьогодні для ветеранів, які 

залучаються до підприємницької діяльності, і надалі залишаються актуальними 

типові проблеми розвитку МСП України: 

– нестабільне й непередбачуване регуляторне середовище, у якому 

функціонують суб’єкти МСП; 

– неузгодженість державної політики й відсутність налагодженої 

взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями підприємців щодо розв’язання поточних проблем 

МСП; 

– загальне зниження платоспроможності населення і, зокрема, окремих 

його категорій, що негативно відображається в зниженні споживчого попиту; 

– відсутність державного стимулювання розвитку підприємництва для 

незахищених верств населення; 

– відсутність програм підтримки підприємництва серед ветеранів та 

індивідуального підходу щодо розвитку їх підприємницьких здібностей; 

– відсутність єдиної дієвої платформи, яка б надавала повний обсяг 

інформації щодо наявних програм для ветеранів, моніторингу, обміну досвідом, 

пошуку інвестицій, розміщення стартапів, нормативної бази, реєстраційних і 

дозвільних документів, навчальних і тренінгових програм, пошуку партнерів, 

франчайзерів тощо; 

– дефіцит власних фінансових ресурсів, високі процентні ставки за 

користування банківськими кредитами й відсутність пільгового кредитування 

ветеранів для створення та функціонування МСП тощо. 

Також існують такі макроекономічні фактори, як непривабливий 

інвестиційний клімат країни, відтік інвестицій і низька 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, пандемія короновірусної 

хвороби 2019 (COVID-19) [259]. 

Отже, причинами відмови від створення власного бізнесу в Україні 

залишаються: обмежений доступ до фінансових ресурсів, нестабільність 
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економіки й наявність великої кількості ризиків [236]. Франчайзинг мінімізує 

ризики підприємницької діяльності й дозволяє стати власником прибуткового 

бізнесу навіть у тому разі, коли в підприємця немає достатнього досвіду або 

великого бюджету. Подальші стратегії розвитку МСП й подальші концепції 

підтримки підприємництва серед ветеранів повинні включати й розвиток 

франчайзингу, створення нормативно-законодавчої бази щодо регулювання 

франчайзингових відносин, зниження вартості франшизи для ветеранів. 

Сьогодні розвиток франчайзингу підтримується на рівні Української асоціації 

роботодавців в галузі франчайзингу, Асоціації франчайзингу України та 

Федерації розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури. Наразі 

вітчизняне державне регулювання франчайзингу перебуває на перехідному 

етапі й потребує вдосконалення, як і сама культура франчайзингових відносин. 

Якщо світова спільнота використовує термін «франчайзинг», то українське 

законодавство оперує переважно терміном «комерційна концесія» [97].  

Найбільш повну інформацію стосовно розвитку ринку франчайзингу в 

Україні представлено у Звіті Комерційної служби США «Загальний огляд 

сектора франчайзингу в Україні і його показники на основі анкетування. 

Франшизи в Україні стійкі до кризи», який був підготовлений у 2015 році. 

Комерційна служба США розробила цей проєкт у співпраці з двома 

українськими групами, які працюють у цій сфері: «Franchise Group» 

(консалтингова фірма, яка надає допомогу франчайзерам) й Асоціацією 

ритейлерів України (галузева організація, яка представляє український 

роздрібний сектор) для надання оперативної інформації про сектор роздрібної 

торгівлі України й стадії розвитку франчайзингового бізнесу. 

Секторами економіки, охопленими франчайзинговою діяльністю, за 

даними звіту, у 2015 році були: роздрібна торгівля (42 %), заклади 

громадського харчування (20 %), споживчі послуги (28 %). В Україні на той час 

працювало 565 компаній, які обрали франчайзингову модель розвитку бізнесу. 

Серед європейських франчайзингових мереж, представлених в Україні, велика 
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частина належить польським, португальським і німецьким брендам [218]. 

Починаючи з 2015 року активно почала розвиватися національна мережа, 

більше 60 % ринку сьогодні належить національним франшизам. Успішними 

франчайзинговими мережами в Україні є: ресторани «Pizza Celentano», «Fresh 

Line», «Lviv Croissants», «Франс.уа», «MAFIA»; кав'ярні: «MY COFFEE», 

«AROMA KAVA», «Gemini»; торгові мережі: «ZARINA», «Novus», «Наш 

Край»; сервіс кур'єрської експрес-доставки «ІН ТАЙМ», «Нова Пошта»; фітнес 

клуби «NEW BODY», «МАЛИБУ»; аграрний проєкт «Small Fruit»; туристичні 

оператори «TEZ TOUR», «TUI». 

За кількістю франчайзингових точок найбільшими мережами в Україні є 

«Наша Ряба» (понад 2500 торгових точок), «Гаврилівські курчата» (понад 600 

торгових точок), «Форнетті» (близько 500 точок). 

Понад 30 українських мереж представлені на міжнародних ринках. Серед 

яскравих представників можна відзначити: мережи магазинів чоловічого одягу 

«VD one», «Arber»; сервіс кур'єрської експрес-доставки «DELFAST»; мережу 

фаст-фудів «Burger Loft»; Львівську майстерню шоколаду та інші [108]. Слід 

зазначити, що були зроблені певні кроки: у 2006 році членами Комітету з 

питань франчайзингу при Європейській бізнес-асоціації була створена 

Всеукраїнська громадська організація «Федерація розвитку франчайзингу, 

гостинності та інфраструктури» (далі – Федерація). Головною метою Федерації 

є налагодження відносин співпраці міжнародного бізнесу з представниками 

влади, підприємцями й підприємствами в Україні й створення сприятливих 

умов ведення бізнесу в галузі франчайзингу. У 2015 році Федерація спільно з 

Міністерством соціальної політики України з метою допомогти 

військовослужбовцям, ветеранам силових структур адаптуватися до життя без 

армії, почати власну справу запровадила програму адаптації 

військовослужбовців «ВЕТ Фран» (франчайзинг для ветеранів). Учасниками 

програми стали Міністерство соціальної політики України, профільні 

Міністерства силових структур, ветерани силових структур; 
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військовослужбовці, які демобілізовані, вийшли на пенсію; компанії-

франчайзери, які розвивають власні мережі й добровільно приєдналися до 

програми адаптації; консультаційні компанії з розвитку малого й середнього 

бізнесу; місцеві органи влади.  

У межах програми проводилися майстер-класи, тренінги, круглі столи й 

конференції на тему розвитку власної справи й франчайзингу. Федерація мала 

залучати до участі франчайзингові компанії, забезпечувати відбір франшиз, 

консультантів і банків, які готові надати кредитування під франчайзинг. Також 

Федерація проводила переговори з власниками успішних українських і 

зарубіжних франшиз і допомагала з пошуком додаткових спонсорів. Компанії-

франчайзери мали надавати учасникам програми адаптації знижки на 

паушальний внесок, часткове фінансування пілотних проєктів і спонсорську 

підтримку в розмірі відповідно до розроблених пакетів [18]. Однак в умовах 

поглиблення політичної та економічної кризи, росту інвестиційних ризиків, 

рівня безробіття ця програма не була реалізована й припинила свою діяльність. 

Незважаючи на широке використання у світовій практиці, така форма інтеграції 

бізнес-структур, як франчайзинг для ветеранів, в Україні залишається новим 

явищем.  

Залучення демобілізованих учасників бойових дій до франчайзингової 

діяльності, запровадження пільг на покупку франшизи за сучасних умов може 

бути дієвим засобом підтримки підприємництва для ветеранів. Для 

стимулювання розвитку франчайзингової діяльності ветеранами необхідним є: 

– закріплення розвитку франчайзингової діяльності в програмах 

професійної адаптації ветеранів війни; 

– створення на базі Міністерства у справах ветеранів департаменту або 

відділу для відстеження підприємницької та франчайзингової діяльності серед 

ветеранів, інформаційно-консультаційної підтримки й просування їх інтересів, 

здійснення аналітико-прогнозних, бенчмаркінгових досліджень у цій сфері та 

інше; 
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– запровадження пільг на покупку франшизи, роялті; 

– проведення навчання й консультацій з питань франчайзингової 

діяльності; 

– створення Центру розвитку підприємницької діяльності для ветеранів, 

діяльність якого повинна бути спрямована на вирішення загальних питань 

розвитку власної справи й франчайзингу, на розробку інноваційних програм, 

освітніх курсів, пошук франшиз, створення франчайзингових веб-сайтів 

безпосередньо для ветеранів. 

Відповідно до існуючих перешкод необхідно надалі сприяти розвитку 

МСП і франчайзингу, підвищенню рівня фінансової грамотності ветеранів, 

здійснювати активний інформаційний обмін між владою та підприємницькою 

громадськістю, підтримувати такі програми, як «ВЕТ Фран». Використовуючи 

досвід США, можливим рішеннями наявних проблем є: 

– подолання бюрократичних перешкод шляхом зменшення кількості 

документації при реєстрації та веденні бізнесу, удосконалення електронного 

урядування для учасників АТО та ефективного функціонування «єдиного 

вікна» для підприємців; 

– розробка державних програм і пільгових позик на ведення бізнесу, 

пільгових умов щодо оренди приміщень, рекламної площі, сплати комунальних 

послуг учасникам бойових дій; 

– створення інститутів або консультаційних центрів для ветеранів, що 

повинні узгоджувати та координувати дії підприємців, франчайзерів, влади, 

громадських і міжнародних організацій, забезпечувати проведення моніторингу 

ефективності програм для ветеранів;  

– створення інформаційної платформи, фондів підтримки розвитку 

бізнесу й венчурного капіталу для інвестування в підприємства, відкриті 

ветеранами; 
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– урегулювання відносини між суб’єктами господарювання у сфері 

франчайзингу й підтримку пільгового франчайзингу для підприємців-ветеранів 

та ін. [280]. 

У ФРН, Франції та Великій Британії також діють ефективні програми 

професійної реабілітації військовослужбовців у відставці й ветеранів, які 

допомагають їм адаптуватися до цивільного життя. Щодо підприємництва, то у 

ФРН військовослужбовцям дозволяється мати власну справу й у період служби.  

У той же час велику увагу уряди зазначених країн приділяють подоланню 

соціальної напруженості й психологічній реабілітації УБД. Для цього 

створюються мережі реабілітаційних центрів, у яких надається допомога 

ветеранам з психологічними захворюваннями, отриманими внаслідок 

перебування в зонах бойових дій. Цей досвід також може бути корисним для 

України, адже на сьогодні в державі створюється ефективна система надання 

реабілітаційних послуг УБД. Основними завданням залишається вдосконалення 

законодавства щодо реабілітації в Україні та його відповідність сучасним 

міжнародним стандартам, створення цілісної системи реабілітаційних послуг і 

підготовка висококваліфікованих кадрів. Сучасний міжнародний досвід 

відображує також важливість підтримки УБД громадою, кваліфікованими 

спеціалістами та сім’єю. Важливим є досвід ФРН і США щодо створення 

соціально-психологічної мережі, яка об’єднує медичні організації, 

реабілітаційно-психологічні центри й соціальні служби в єдину систему 

соціально-психологічної підтримки ветеранів.  Також існує позитивна практика 

надання підтримки релігійними службами (православними й католицькими 

військово-релігійними службами, військовим капеланством), залучення до 

лікування постраждалих родини й близького середовища, військових і  

сімейних лікарів, психотерапевтів. 

Аналізуючи досвід Великої Британії, можемо сказати, що основну 

допомогу ветеранам надають громадські організації та благодійні фонди, 

держава лише виконує координаційну функцію між приватними ініціативами, 
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які розробляють та імплементують проєкти підтримки ветеранів. В Україні 

також поступово розвивається громадянське суспільство, яке влада повинна 

підтримувати та з яким повинна встановлювати діалогову взаємодію для 

подальшої співпраці. Залучення ветеранської спільноти до формування й 

реалізації політики соціального захисту повинно бути одним із завдань нашого 

уряду. 

Крім того, зазначені країни мають ефективну систему підтримки сімей 

ветеранів, удів і вдівців, що може бути прикладом для України, бо члени сімей 

УБД сьогодні не виділені в окрему правову категорію. У законодавстві існують 

розбіжності щодо переліку осіб, на яких передбачені пільги як членам сімей 

УБД, заплутана система пільг членам сім’ї загиблого УБД, які надаються 

відповідно до трьох різних постанов і двох законів [200].  

Досвід Великої Британії та Франції щодо забезпечення житлом ветеранів 

може бути корисний для вирішення житлових питань УБД в Україні. Так, у разі 

оформлення кредиту або іпотеки на житло, уряд Великої Британії оплачує до 

30 % за кредитом. Уряд Франції компенсує витрати за винаймання житла й 

надання житла з фондів воєнного відомства  (часткова компенсація ‒ до 30% ‒ 

вартості житла, яке купується). Слід зазначити, що подібна компенсація для 

військовослужбовців у чинному законодавстві України не передбачена. 

Привертає увагу чітка регламентація порядку забезпечення 

військовослужбовців Франції житлом, включаючи створення з цією метою 

спеціальних структур. Саме таких підхід може бути використаний Мінветеранів 

для вирішення житлових питань УБД. 

Варто також відмітити, що в розвинених країнах основою сучасних 

систем соціального захисту ветеранів є ефективне військове законодавство, яке 

постійно оновлюється відповідно до викликів сучасності. Для України цей 

досвід є важливим в умовах реформування системи соціального захисту 

військовослужбовців, бо незважаючи на досягнення, актуальними залишаються 

багато законодавчо не врегульованих питань, починаючи від набору на 
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військову службу й закінчуючи системою соціально-правового захисту під час 

військової служби й після її завершення.  

Слід звернути увагу, що в усіх розвинених країнах ефективно функціонує 

система соціального страхування військовослужбовців, яка може включати 

обов’язкове медичне страхування, добровільне страхування на тривалу 

допомогу, сімейне страхування й інші види страхування. Так, у США 

страхування життя й здоров’я військовослужбовців реалізується в рамках 

конкретних страхових програм, які ухвалюються конгресом США. Життя 

військовослужбовця страхується максимум на 400 тис. доларів США, і всі 

категорії військовослужбовців і ветерани мають право на довічну медичну 

страховку, яка повністю оплачується з федерального бюджету. Медичне 

страхування компенсує значну частину витрат на лікування в спеціалізованих 

медичних установах. Ці витрати можуть покривати як оплату ліків, 

дороговартісних операцій, так і пластичних операцій, які ветеран може зробити 

також за рахунок Міністерства. 

У той же час протягом багатьох років точаться дискусії навколо питання 

щодо запровадження обов’язкового медичного страхування 

військовослужбовців в Україні. З огляду на реформування медичного 

забезпечення Збройних сил України [161], фінансування системи охорони 

здоров’я [205], орієнтацію на стандарти НАТО, хронічне недофінансування 

реальних потреб медичного забезпечення військовослужбовців для нього є всі 

підстави. Більше того, запровадження такої практики, як обов’язкове і 

добровільне медичне страхування,  забезпечить підвищення рівня гарантованої 

медичної допомоги військовослужбовцям [100].  При цьому міжнародний 

досвід, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать, що 

перехід до фінансування медицини за страховим принципом є єдиним засобом 

забезпечення якісної медичної допомоги. Для забезпечення громадянам 

доступу до гідного рівня медичного обслуговування розпорядженням КМУ 

«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» 
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пропонується модель державного солідарного медичного страхування, яка 

враховує кращі сучасні практики й досвід трансформації систем охорони 

здоров’я у світі [205].  

Наголосимо на тому, що міжнародна спільнота надає допомогу уряду 

України у вирішенні багатьох питань щодо побудови дієвого механізму 

соціального захисту УБД. У рамках розвитку міжнародного співробітництва й 

імплементації кращих світових практик соціального захисту ветеранів 

Мінветеранів ініціює встановлення нових контактів і запровадження 

перспективних проєктів, які мають на меті вирішення ключових проблем УБД. 

Основними міжнародними партнерами Мінветеранів сьогодні є 

Міжнародна організація з міграції (далі - МОМ), IREX – глобальна організація 

розвитку та освіти (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) та 

Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі - ОБСЄ). Діяльність 

МОМ спрямована на підтримку реінтеграції ветеранів і добробут їхніх громад 

через соціально-економічне відновлення й психосоціальну підтримку, 

відновлення довіри, соціальної згуртованості й стабільності. Завдяки 

фінансуванню Європейського Союзу МОМ підтримала майже 800 ветеранів 

навчанням й обладнанням для опанування нової професії, створення або 

розвитку власного малого бізнесу [114].  

Рада міжнародних наукових досліджень й обмінів (IREX) адмініструє 

інноваційні програми для розвитку лідерського потенціалу з метою покращення 

якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння розвитку 

громадського суспільства. У кожній українській області IREX сприяє 

партнерству й ефективному діалогу між органами місцевого самоврядування, 

неурядовими організаціями й громадами. Щодо ветеранів, то програми 

спрямовані на збереження їх людського капіталу, процесу реінтеграції 

ветеранів війни в Україні й процесу створення спроможних структур  

підтримки ветеранів війни, збільшення доступності високоякісних послуг із 

психічного здоров’я та значних економічних можливостей для ветеранів          



205 

 

війни [256].  

Щодо співробітництва України з ОБСЄ, то основну увагу зосереджено на 

питаннях підтримки суверенітету, територіальної цілісності й непорушності 

кордонів України відповідно до основоположних принципів ОБСЄ. Крім того, 

належна увага приділяється сприянню в просуванні кандидатур від України для 

роботи в польових підрозділах ОБСЄ. Представники України брали участь у 

місіях ОБСЄ в Грузії, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Косово, групі помічників 

Особистого представника Діючого Голови ОБСЄ в Нагірному Карабасі, Місії 

ОБСЄ в Таджикистані й центрі ОБСЄ в Бішкеку тощо [273].  

У рамках співробітництва з МОМ, IREX, ОБСЄ актуальними проєктами 

міжнародної технічної допомоги є «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту 

на Сході України» (ЄС), «Програма реінтеграції ветеранів» (США) (Додаток Е). 

Також реалізується проєкт «Норвегія - Україна» (Норвегія, університет NORD), 

метою якого є професійна перепідготовка ветеранів, УБД на цивільні 

спеціальності, сприяння учасникам проєкту в соціальній адаптації до умов 

життя в громадянському суспільстві.  

На сьогодні для України надзвичайно важливі міжнародна підтримка й 

вивчення міжнародної практики. Через ментальні, історичні, культурні та інші 

особливості  країн універсального механізму соціального захисту УБД не існує, 

але нам слід перейняти позитивний світовий досвід формування й реалізації 

політики соціального захисту ветеранів, урахувати помилки, через які пройшли 

інші країни, дослухатися до міжнародних рекомендацій щодо вдосконалення 

державної політики. Основними рекомендаціями для уряду України від 

міжнародної спільноти щодо вдосконалення державної політики соціального 

захисту ветеранів на сьогодні залишаються: необхідність адаптації чинного 

законодавства до міжнародного законодавства; упровадження національної 

Стратегії державної політики в зазначеній сфері; запровадження дієвої системи 

звітності й інформування; налагодження комунікативної взаємодії між 

органами влади й інститутами громадянського суспільства.  
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Висновки до третього розділу  

  

1. Визначено, що державна політика соціального захисту УБД не 

відповідає вимогам часу й потребує вдосконалення всього комплексу базових 

механізмів, а саме: інституціально-правового, соціально-економічного, 

адаптивно-психологічного, інформаційно-комунікативного. Наведено конкретні 

напрями вдосконалення кожного із зазначених механізмів з метою підвищення 

їх ефективності у вирішення питань соціального захисту УБД й відповідності 

змінам, які відбуваються на цьому етапі розвитку країни: інституціально-

правового – на нормативно-правовому рівні встановити чіткі повноваження й 

функції органів влади, які реалізують заходи соціального захисту УБД; 

удосконалити координацію діяльності державних органів і забезпечити 

функціонування потужної вертикалі управління в системі соціального захисту; 

затвердити державну стратегію соціального захисту ветеранів війни, внести 

відповідні зміни до чинного законодавства та врегулювати питання щодо 

страхування життя й здоров’я УБД, забезпечення реалізації права на житло, 

статусу полонених і заручників, статусу капеланів, благодійної діяльності, 

усунення гендерної дискримінації, створення венчурних фондів тощо; 

соціально-економічного – вжити заходів для вдосконалення моніторингу 

реалізації державних програм і використання й спрямування бюджетних коштів 

на пріоритетні напрями соціального захисту УБД; розвитку економічного 

стимулювання, надання податкових пільг, кредитування з бюджетів і 

соціальних фондів на здійснення соціального захисту УБД; залучення бізнесу й 

розвитку соціального партнерства; створення реальної фінансової бази й 

залучення інших джерел фінансування; інформаційно-комунікативного – 

поглибити співпрацю між органами державної влади, ОМС і громадами за 

принципами діалогової взаємодії; забезпечити ефективну взаємодію органів  

публічної влади, функціонування системи соціального партнерства, покращити 
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зворотний зв'язок з ветеранськими організаціями; удосконалити форми 

залучення громадян до розробки й реалізації державної політики соціального 

захисту УБД як на рівні територіальної громади, так і на рівні держави; 

адаптивно-психологічного – запровадити трирівневу систему психологічної, 

медичної та соціальної допомоги; активізувати профспілковий і волонтерський 

рух, групи самодопомоги, ветеранські спільноти, військове капеланство; 

розробити ефективні методи подолання соціальної напруженості й збільшення 

рівня довіри до влади. 

2. З метою створення умов як соціально-економічного й інституціально-

правового характеру, так і таких, що спрямовані на забезпечення приросту 

людського й соціального капіталу шляхом використання потенціалу 

самозахисту, організації ефективної спільної діяльності суб’єктів і об’єктів 

соціального захисту, посилення заходів соціальної адаптації та запровадження 

інновацій, запропоновано запровадження активної моделі реалізації політики 

соціального захисту. Для досягнення мети моделі рекомендовано активізувати 

інноваційну діяльність у підходах, методах і формах організації соціального 

захисту та потенціал  самозахисту особи. Запропоновано підхід до оцінки 

потенціалу соціального самозахисту УБД, що надасть можливість 

індивідуального й аргументованого вибору форм та інструментів соціального 

захисту. 

3. Опрацювання чинних світових практик соціального захисту ветеранів-

УБД доводить можливість застосування окремих напрацювань в Україні. 

Запропоновано шляхи імплементації практик США, ФРН, Франції та Великої 

Британії, а саме: вирішення проблем соціальної та професійної адаптації 

шляхом стимулювання розвитку франчайзингової діяльності; створення 

соціально-психологічної мережі; удосконалення заходів реадаптації та 

медичної реабілітації; запровадження обов’язкового медичного страхування; 

запровадження часткової компенсації вартості житла. Проаналізовано 

підтримку міжнародної спільноти через запровадження перспективних 
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проєктів, спрямованих на вирішення ключових проблем УБД, а саме 

реінтеграції та соціальної адаптації. 

Основними рекомендаціями для уряду України від міжнародної 

спільноти з удосконалення державної політики соціального захисту ветеранів 

на сьогодні залишаються: необхідність адаптації чинного законодавства до 

міжнародного законодавства; упровадження національної Стратегії державної 

політики в зазначеній сфері; запровадження дієвої системи звітності й 

інформування; налагодження комунікативної взаємодії між органами влади і 

інститутами громадянського суспільства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливе й актуальне наукове завдання, 

яке полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і розробці 

практичних рекомендацій і пріоритетних напрямів удосконалення механізмів 

реалізації державної політики соціального захисту УБД в Україні. Реалізована 

мета й поставленні завдання дають підставу зробити такі висновки й 

сформулювати практичні рекомендації: 

1. Розкрито сутність та особливості державної політики соціального 

захисту УБД. Сформовано особисте бачення системи соціального захисту УБД 

як взаємопов’язаної діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства щодо реалізації 

встановлених чинним законодавством прав, свобод і законних інтересів, пільг і 

соціальних гарантій УБД у зв’язку з виконанням ними бойових завдань;  

державної політики соціального захисту УБД як сукупності цілеспрямованих 

та організованих дій, рішень і заходів політичних суб’єктів, що спрямовані на 

створення сприятливого соціально-економічного середовища, належних умов 

для підтримання здоров’я та активного довголіття шляхом надання соціальної 

допомоги, пільг і соціальних гарантій. Визначені базові принципи державної 

політики соціального захисту УБД, які запропоновано доповнити специфічними 

принципами, ураховуючи особливості досліджуваної сфери, а саме: 

збалансованості повноважень і соціальної відповідальності, публічності й 

відкритості, забезпечення наступності зобов’язань влади в разі зміни 

персоналій, стандартизації та уніфікації управлінських процедур, звітності й 

обліку підприємств публічного сектору, комплексного використання ресурсних 

можливостей суспільства.  

2. Визначено  комплекс базових механізмів реалізації державної 

політики соціального захисту УБД (інституціально-правовий, соціально-
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економічний, інформаційно-комунікативний, адаптивно-психологічний), який 

покликаний створити певну інституційну структуру, закріплену відповідними 

законодавчими актами, фінансовими ресурсами, інформаційними технологіями, 

комплексом заходів адаптивно-психологічного характеру, програмним і 

кадровим забезпеченням для ефективної діяльності всіх суб’єктів процесу 

реалізації політики й розвитку  системи соціального захисту УБД. У межах 

аналізу механізмів: систематизовано нормативно-правові акти; визначено 

основні інститути та їх повноваження у сфері соціального захисту УБД; 

побудовано фінансовий механізм  реалізації державної політики соціального 

захисту учасників бойових дій; проаналізовано динаміку соціальних видатків з 

державного бюджету України на соціальний захист ветеранів упродовж 2014-

2020 років і використання коштів на бюджетні програми соціального захисту 

ветеранів-УБД; особливості регіональних програм підтримки УБД.  

Проаналізовано адаптивно-психологічне та інформаційно-комунікативне 

забезпечення державної політики соціального захисту УБД. 

3. На основі проведеного експертного опитування досліджено соціальні 

виміри ефективності й виявлено основні недоліки реалізації державної політики 

соціального захисту УБД, а саме: недосконалість наявних механізмів реалізації 

державної політики; відсутність чіткої функціональної взаємодії та ефективної 

комунікації між суб’єктами й об’єктами соціального захисту; низький рівень 

ефективності системи надання державних пільг, психологічної реабілітації та 

соціальної адаптації УБД; низьку результативність державних цільових 

програм; недостатню поінформованість ветеранів; недооцінку можливостей 

громадянського суспільства й бізнес-структур у реалізації заходів соціального 

захисту; наявність соціальної напруженості серед УБД. 

4. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення 

інституціально-правового, соціально-економічного, інформаційно-

комунікативного, адаптивно-психологічного механізмів реалізації державної 

політики соціального захисту УБД. Зазначено необхідність розробки й 
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затвердження державної стратегії реформування соціального захисту ветеранів 

війни, яка б запровадила вектор змін і заходів щодо підтримки УБД, формування 

власної системи соціального захисту УБД, їх соціалізації та реадаптації. 

Актуальним є створення реальної фінансової бази, залучення бізнесу й розвиток 

соціального партнерства, використання соціального й людського капіталу. 

5. Запропоновано запровадження моделі активної політики 

соціального захисту УБД, заснованої на реальній комунікації суб’єктів й 

об’єктів соціального захисту, розвитку соціального партнерства й соціального 

капіталу, пріоритеті інновацій і нововведень, використання потенціалу 

самозахисту особи. Запровадження такої моделі потребує переходу від 

патерналізму до створення умов для реадаптації, реабілітації та розвитку 

людського потенціалу УБД. У цьому напрямі необхідні зусилля держави як 

основного суб’єкта соціального захисту, які реалізуються через удосконалення 

інституціально-правових основ, формування суспільної свідомості, партнерства 

між державою, громадським сектором і бізнес-структурами, налагодження 

зворотного зв’язку й постійного моніторингу потреб УБД. Застосування нових 

інструментів, інновацій і нововведень дозволить створити гнучку систему 

забезпечення соціальної стабільності й підвищити ефективність соціального 

захисту УБД.  

6. Опрацювання сучасних світових практик соціального захисту 

ветеранів-УБД доводить можливість застосування окремих напрацювань в 

Україні. Запропоновано шляхи імплементації практик США, ФРН, Франції та 

Великої Британії, а саме: вирішення проблем соціальної та професійної 

адаптації шляхом стимулювання розвитку франчайзингової діяльності; 

створення соціально-психологічної мережі; удосконалення заходів реадаптації 

та медичної реабілітації; запровадження обов’язкового медичного страхування; 

запровадження часткової компенсації вартості житла. 
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Додаток Б 

Пільги учасникам бойових дій 

Учасникам бойових дій надаються такі пільги: 

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів 

та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; 

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з 

дорогоцінних металів); 

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання 

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок 

надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України; 

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в 

межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної 

площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні 

(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); 

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами 

(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом 

для побутових потреб в межах середніх норм споживання. 

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення 

становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно 

проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та 

додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. 

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-

процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний 

розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має 

право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю); 

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, 

встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що 

не мають центрального опалення; 
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7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, 

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а 

також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та 

автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, 

внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за 

наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, 

який видається на безоплатній основі; 

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи 

зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були 

прикріплені за попереднім місцем роботи; 

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних 

спеціалістів; 

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, 

аптеках та першочергова госпіталізація; 

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів 

середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; 

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також 

одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 

календарних днів на рік; 

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи 

штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на 

працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; 

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, 

першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх 

паливом. 
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Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час 

участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, 

забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що 

передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження 

місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття 

на квартирний облік; 

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт 

жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, 

комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і 

благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з 

п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у 

порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України; 

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) 

кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних 

гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до 

садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального 

будівництва і садових будинків; 

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, 

повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від 

наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) 

вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою; 

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно 

до податкового та митного законодавства; 

19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове 

встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 

процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт).  
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Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 

процентів від затверджених тарифів; 

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та 

організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-

комунального господарства, міжміського транспорту; 

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а 

також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі 

неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального 

захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим 

ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на 

позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на 

вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання 

відповідних професій. 

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових 

дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми 

власності на нього. 

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати визначається в 

максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) 

згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно 

від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є 

особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку 

обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати. 

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна 

соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у 

розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, 

встановлених законом про Державний бюджет України. 
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Держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям, які 

навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної 

та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах. 

 

ПІДСТАВА 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 
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Додаток В 

Основні нормативно-правові акти щодо соціального захисту учасників бойових 

дій 

Класи-

фікаційна 

ознака 

Види нормативно-

правових актів 
Нормативно-правові акти 

За 

юридич-

ною 

чинністю 

Законні НПА 

(визначають 

державну політику та 

регулюють 

відносини у сфері 

соціального захисту 

ветеранів) 

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, Закони:  

«Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 №1934-ХІІ, «Про 

Національну гвардію України» від 13.03.2014 №876-VІІ, «Про 

Службу безпеки України» від 25.03.1992 №2229-ХІІ, «Про 

державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 №661-

ІV, «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України» від 07.03.2002 №3099-ІІІ, «Про боротьбу з 

тероризмом» від 20.03.2003 №368-ІV,  «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №45, 

«Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій 

для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, 

учасників бойових дій на території інших держав, сімей 

загиблих військовослужбовців» від 26.04.1996 №144/96-вр, 

«Про поліпшення матеріального становища учасників бойових 

дій та інвалідів війни» від 16. 03. 2004 № 1603-IV, «Про 

зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI, «Про освіту» 

від 23.05.1991 №1060-ХІІ, «Про охорону праці» від 14.10.1992 

№ 2694-XII, «Про оплату праці» вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР, 

«Про відпустки»  від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, «Про 

громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI, «Про банки 

і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III,  Земельний 

кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ, Житловий Кодекс 

УРСР від 30.06.1983 №5464-Х, Кодекс законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII, Податковий кодекс 

України від 02.12.2010 № 2755-VI та ін. 

 

Підзаконні НПА 

(відіграють 

допоміжну і 

деталізуючу роль) 

Указ Президента України, Постанови Кабінету Міністрів 

України, Накази центральних органів виконавчої влади 

Рішення органів місцевого самоврядування, Рішення 

всеукраїнських/місцевих референдумів  

За 

суб’єктами 

нормо-

творчості  

Акти Верховної Ради 

України (закони, 

постанови) 

Закони (законні НПА) та Постанови Верховної Ради 

України: «Про встановлення Дня українських миротворців» 

від 21.05.2013 № № 292-VII, «Про вшанування героїв АТО та 

вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» від 12.05.2015 №372-VIII, «Про Заяву Верховної Ради 

України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та 

подолання її наслідків» від 21.04.2015  № 337-VIII ін. 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/144/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/292-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/337-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/337-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/337-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/337-19
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 Акти Президента 

України (укази і 

розпорядження) 

Укази Президента України: Про День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав від 11.02.2004 № 

180/2004, «Про надання статусу учасників бойових дій 

громадянам України, які брали участь у міжнародних 

миротворчих операціях» від 17.06.2008 N 550/2008, «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних 

гарантій окремим категоріям громадян» від 29.10.2014 

№835/2014, «Про заходи щодо підвищення обороноздатності 

держави» від 01.05.2014 №447/2014, «Про заохочення 

військовослужбовців-учасників антитерористичної операції» 

від 19.05.2014 №480/2014, «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 

18.03.2015 № 150/2015, Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року «Про 

заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази 

для лікування, реабілітації та оздоровлення 

військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, а також учасників бойових дій та інвалідів війни» 

від 12. 03. 2015 № 140/2015, «Про відзнаку Президента 

України «За участь в антитерористичній операції» від 

17.02.2016 №53/2016, «Про підтримку розвитку системи 

спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали 

участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях» від 12.05.2018 №123/2018 Розпорядження 

Президента України: «Про вивчення питання введення 

воєнного стану в окремих місцевостях України» від 03.06.2014 

№936/2014-рп та ін.                                     

 Акти Кабінету 

Міністрів України 

(постанови і 

розпорядження) 

Постанови КМУ «Про встановлення щомісячної державної 

адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам 

бойових дій» від 28.07.2010 № 656,  

«Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та 

інших громадян» від 02.09.2015 №728,  

«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також членів їх сімей»  від 19.10.2016 № 719 

«Про деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та 

їх сімей» від 23.09.2017 №476 

 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали 

участь у бойових діях на території інших держав, а також членів 

їх сімей» від 28.03.2018 №214, «Деякі питання забезпечення 

громадян доступним житлом» від 10.10.2018 № 819, 

«Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції» від 21.06.2017 р. 

№ 432, 

 

https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-den-vshanuvannya-uchasnikiv-bojovih-dij-na-teritoriyi-inshih-derzhav
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-den-vshanuvannya-uchasnikiv-bojovih-dij-na-teritoriyi-inshih-derzhav
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini-takozh-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini-takozh-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-zahishchali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukrayini-takozh-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-brali-uchast-u-bojovih-diyah-na-teritoriyi-inshih-derzhav-takozh-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-brali-uchast-u-bojovih-diyah-na-teritoriyi-inshih-derzhav-takozh-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/pitannya-zabezpechennya-zhitlom-deyakih-kategorij-osib-yaki-brali-uchast-u-bojovih-diyah-na-teritoriyi-inshih-derzhav-takozh-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-zabezpechennya-gromadyan-dostupnim-zhitlom
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-zabezpechennya-gromadyan-dostupnim-zhitlom
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Продовження додатка В 

  «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності» від 31.03.2015 № 

179 (із змінами), 

«Про затвердження Порядку проведення психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції…» від 

27.12.2017 № 1057, 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції …» від 12.07.2017 № 497 

«Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх 

сімей» від 29.04.2016 № 336 

«Про забезпечення належним медичним обслуговуванням 

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, 

які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я 

під час подій на сході України» від 24.05.2014 №1286 VII  

«Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, 

особам рядового і начальницького складу в особливий період та 

під час проведення антитерористичних операцій» від 31.01.2015 

№24 

«Положення про Міністерство у справах ветеранів України» від 

27.12.2018 № 1175 

Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової 

програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і 

соціальної та професійної реадаптації учасників 

антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 

2022 року» від 12.07.2017 № 475-р, «Питання забезпечення 

учасників антитерористичної операції та сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції земельними ділянками» від 

19 серпня 2015 р. № 898-р та ін. 

 

Акти міністерств, 

відомств, державних 

комітетів (накази, 

положення, 

інструкції, правила) 

Накази Мінветеранів «Про затвердження Пріоритетних 

напрямів, на реалізацію яких спрямовуються загальнодержавні 

програми (проєкти, заходи), розроблені громадськими 

об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка у 2021 році, форми їх 

виконання (реалізації), граничний обсяг фінансування за 

рахунок бюджетних коштів» від 30.03.2020 № 72, «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо створення та 

діяльності ветеранських просторів» від 13.01.2020 № 8, «Про 

затвердження Положення про Громадську раду при 

Міністерстві у справах ветеранів України» від 27.03.2019 № 

7/2019 «Про утворення Експертної ради з питань 

психосоціальної адаптації від 12.02.2019 № 2/2019, Про 

утворення Ради ветеранів України» від 03.12.2018 № 1/2018 та 

ін. 

 

 

 

https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-socialnogo-zahistu-veteraniv-vijni-ta-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-socialnogo-zahistu-veteraniv-vijni-ta-chleniv-yih-simej
https://mva.gov.ua/ua/npa/polozhennya-pro-ministerstvo-u-spravah-veteraniv-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-stvorennya-ta-diyalnosti-veteranskih-prostoriv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-stvorennya-ta-diyalnosti-veteranskih-prostoriv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-stvorennya-ta-diyalnosti-veteranskih-prostoriv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-gromadsku-radu-pri-ministerstvi-u-spravah-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-gromadsku-radu-pri-ministerstvi-u-spravah-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-gromadsku-radu-pri-ministerstvi-u-spravah-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-ekspertnoyi-radi-z-pitan-psihosocialnoyi-adaptaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-ekspertnoyi-radi-z-pitan-psihosocialnoyi-adaptaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-radi-veteraniv-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-radi-veteraniv-ukrayini
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Продовження додатка В 

  Накази Мінсоцполітики «Про затвердження Стандарту 

психологічної діагностики та форм документів з організації 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної 

операції та постраждалих учасників Революції Гідності» від 

01.06.2018 № 810, «Про затвердження Державного стандарту 

соціальної адаптації» від 18.05.2015 № 514 та ін. 

Наказ Держспецтрансслужби «Про затвердження Положення 

про комісію Адміністрації Державної спеціальної служби 

транспорту з питань розгляду матеріалів про визнання 

учасниками бойових дій» від 12.09.2017 № 305 

Наказ Держприкордонслужби «Про затвердження Положення 

про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби 

України з питань розгляду матеріалів про визнання 

учасниками бойових дій особового складу Державної 

прикордонної служби України» від 21.04.2015 № 460 

Наказ Держспецзв’язку «Про затвердження Положення про 

Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення 

учасників бойових дій у Державній службі спеціального 

зв’язку та захисту інформації України та Інструкції про 

порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних 

знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій” і листів талонів 

на право одержання ветераном війни і особою, на яку 

поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-

відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі 

спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 

19.01.2018 № 28 

Наказ МВС «Про утворення комісії Головного управління 

Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про 

визнання учасниками бойових дій та затвердження Положення 

про неї» від 22.05.2015 № 590 

Наказ Мінфіну «Про затвердження Положення про Комісію з 

питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових 

дій у Державній фіскальній службі України» від 14.11.2016 № 

957 та інші. 

 

За 

характеро

м дії 

У часі Постанова КМУ «Деякі питання організації та забезпечення 

підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в 

міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”» від 

05.06.2019 № 393-р 

Наказ Міністерства у справах ветеранів України  

«ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН Міністерства у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб України щодо проведення консультацій з громадськістю 

на 2020 рік» від 26.12.2019 № 128 та ін.. 

 

https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-psihologichnoyi-diagnostiki-ta-form-dokumentiv-z-organizaciyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-psihologichnoyi-diagnostiki-ta-form-dokumentiv-z-organizaciyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-psihologichnoyi-diagnostiki-ta-form-dokumentiv-z-organizaciyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-psihologichnoyi-diagnostiki-ta-form-dokumentiv-z-organizaciyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-socialnoyi-adaptaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-socialnoyi-adaptaciyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-specialnoyi-sluzhbi-transportu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-specialnoyi-sluzhbi-transportu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-specialnoyi-sluzhbi-transportu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-specialnoyi-sluzhbi-transportu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-administraciyi-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznachennya-uchasnikiv-bojovih-dij-u-derzhavnij-sluzhbi-specialnogo-zvyazku
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-komisiyi-golovnogo-upravlinnya-nacionalnoyi-gvardiyi-ukrayini-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij-ta-zatverdzhennya-polozhennya-pro-neyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-komisiyi-golovnogo-upravlinnya-nacionalnoyi-gvardiyi-ukrayini-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij-ta-zatverdzhennya-polozhennya-pro-neyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-komisiyi-golovnogo-upravlinnya-nacionalnoyi-gvardiyi-ukrayini-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij-ta-zatverdzhennya-polozhennya-pro-neyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-komisiyi-golovnogo-upravlinnya-nacionalnoyi-gvardiyi-ukrayini-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij-ta-zatverdzhennya-polozhennya-pro-neyi
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij-u-derzhavnij-fiskalnij-sluzhbi-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij-u-derzhavnij-fiskalnij-sluzhbi-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-rozglyadu-materialiv-pro-viznannya-uchasnikami-bojovih-dij-u-derzhavnij-fiskalnij-sluzhbi-ukrayini
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-ta-zabezpechennya-pidgotovki-zbirnoyi-komandi-ukrayini-ta-yiyi-uchasti-u-2020-roci-v-mizhnarodnih-sportivnih-zmagannyah-igri-neskorenih
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-ta-zabezpechennya-pidgotovki-zbirnoyi-komandi-ukrayini-ta-yiyi-uchasti-u-2020-roci-v-mizhnarodnih-sportivnih-zmagannyah-igri-neskorenih
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-ta-zabezpechennya-pidgotovki-zbirnoyi-komandi-ukrayini-ta-yiyi-uchasti-u-2020-roci-v-mizhnarodnih-sportivnih-zmagannyah-igri-neskorenih
https://mva.gov.ua/ua/npa/oriyentovnij-plan-ministerstva-u-spravah-veteraniv-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-vnutrishno-peremishchenih-osib-ukrayini-shchodo-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2020-rik
https://mva.gov.ua/ua/npa/oriyentovnij-plan-ministerstva-u-spravah-veteraniv-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-vnutrishno-peremishchenih-osib-ukrayini-shchodo-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2020-rik
https://mva.gov.ua/ua/npa/oriyentovnij-plan-ministerstva-u-spravah-veteraniv-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-vnutrishno-peremishchenih-osib-ukrayini-shchodo-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2020-rik
https://mva.gov.ua/ua/npa/oriyentovnij-plan-ministerstva-u-spravah-veteraniv-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-vnutrishno-peremishchenih-osib-ukrayini-shchodo-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2020-rik
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Продовження додатка В 

 У просторі Закони «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII, 

«Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях» від 

18.01.2018 № 2268-VIII, «Про засади зовнішньої і внутрішньої 

політики» від 01.07.2010 № 2411-VI, Угода Про взаємне 

визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої 

Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших 

держав, сімей загиблих військовослужбовців від 15.04.1994 та 

ін.. 

 

 Акти загальної дії  Закони «Про військовий обов’язок і військову службу» від 

25.03.1992 №2232-ХІІ, «Про загальнообов’язкове пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 №1058-ІV, «Про оборону 

України» від 06.12.1991 №1931-ХІІ, «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 

20.12.1991 №2011-XІІ, «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 

09.04.1992 №2262-ХІІ «Про державні гарантії соціального 

захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у 

зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів 

їхніх сімей» від 15.06.2004  

№ 1763-IV та  ін.. 

 

 Спеціальні (Акти 

спеціальної дії, які 

поширюють чинність 

на певну категорію 

осіб) 

 Закони «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» від 22.10.1993 №45,  «Про поліпшення матеріального 

становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16. 03. 

2004 № 1603-IV, «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» від 06.10.2005 № 2961-ІV, «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в України» від 21.03.1991  

N 875-XII, постанови «Деякі питання надання фінансової 

підтримки громадським об’єднанням ветеранів» від 14.02.2018 

№ 156, «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни» від 

14.09.2019 №700, «Про затвердження Порядку надання та 

позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення» від 20.08.2014 № 413 та  ін. 

 

https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-nadannya-finansovoyi-pidtrimki-gromadskim-obyednannyam-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-nadannya-finansovoyi-pidtrimki-gromadskim-obyednannyam-veteraniv
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Продовження додатка В 

 Індивідуальні або 

виняткові (рішення 

про присудження 

статусів УБД наго-

род, премій, предс-

тавлення до чергово-

го звання тощо) 

Постанови КМУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій 

окремим особам із числа учасників антитерористичної 

операції» від 04.12.2019 № 329-ІХ, «Про порядок видачі 

посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран військової 

служби» від 30.08.1999 № 1601 

Указ Президента «Про відзначення державними нагородами 

України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав» від 15.02.2017 № 36/2017 та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1601-99-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1601-99-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1601-99-%D0%BF
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Додаток Г 

Статті видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів 

війни у 2014-2020 рр. (тис.грн) 

Показники/статті 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2101080  

Медичне лікування, реабілітація та санаторне 
забезпечення особового складу Збройних Сил 

України, ветеранів військової служби та членів 

їх сімей, ветеранів війни 

 

685 797,4 
 

             

1 076 545,2 
      
      

1 416 726,0 
 
       

1 732 075,2 
  
 

2 163 680,7 
 
      

- - 

2101020 

Забезпечення діяльності Збройних Сил України, 

підготовка кадрів і військ, медичне 

забезпечення особового складу, ветеранів 

військової служби та членів їхніх сімей, 

ветеранів війни 

 

- - - - - 80423354,7 

 

87692487,1 

 

2501150 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам 

війни і жертвам нацистських переслідувань та 

соціальна допомога особам, які мають особливі 

та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною 

769 611,6 
 

787 732,5 
 

874 860,5 
 

1 029 952,8 
 

1 320 780,8 
 

1 323 733,4 
 

1 382 540,6 
 



264 

 

Продовження додатку Г 

2501470 

Санаторно-курортне лікування ветеранів 

війни, осіб, на яких поширюється чинність 
законів України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", 

"Про жертви нацистських переслідувань" та 
інвалідів 

 

83 412,9 

 

89 744,0 

 

94 190,8 

 

127 671,1 

 

164 078,1 

 

193 165,9 

 

207 381,6 

 

 
 

 

 
 

 

2505010/1501010 

Керівництво та управління у справах 

ветеранів 

6630,6 11 648,9 

 

14 356,7 

 

19 965,0 

 

27 693,9 

 

 43 280,3 

 

 121 679,7 

 

2505040 
Забезпечення протезуванням та 

ортезуванням виробами підвищеної 

функціональності за технологіями 
виготовлення, які відсутні в Україні, 

окремих категорій громадян, які брали 

участь в антитерористичній операції та/або 

у забезпеченні її проведення і втратили 
функціональні можливості кінцівки або 

кінцівок 

 
 

7 000,0 
 

150 000,0 
 

150 000,0 
 

- - - - 

2501220 / 2505030/1501030 

Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів та ветеранів, заходи з 
відвідування військових поховань і 

військових пам'ятників та з увічнення 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 
- 1945 років 

 

78 723,4 

 

71 134,1 

 

81 134,1 

 

   101 134,1 

 

20 928,6 

   

9 001,0 

 

8 560,2 
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Продовження додатка Г 

2505080 

Здійснення заходів щодо надання 

соціальної та психологічної допомоги 
центрами соціально-психологічної 

реабілітації населення 

 

- 5 619,1 

 

- - - - - 

 

 
 

 

 

2505140 
Забезпечення житлом осіб, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній 

операції та/або у забезпеченні її проведення 
і втратили функціональні можливості 

нижніх кінцівок 

 

- 63 949,0 
 

63 949,0 
 

- - - - 

2505150/1501040 
Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції та 
забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-

курортним лікуванням 

 

- 49 997,2 
 

105 798,6 
 

107 623,8 
 

109 021,8 
 

 112 679,6 
 

246 400,0 
 

 

 
 

 

 

 

2505160 

Забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-
курортним лікуванням 

 

- 22 453,8 

 

- - - - - 
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Продовження додатка Г 

2505170 

Заходи з соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної 
операції (крім військовослужбовців, 

звільнених у запас або у відставку) 

 

- 27 549,0 

 

- - - - - 

 

 
 

 

 
 

 

 

2511120/1511040 
Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 

абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для 

осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 

пунктами 11-14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та 

осіб, які втратили функціональні 
можливості нижніх кінцівок, інвалідність 

яких настала внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов 

 

- - - 329 812,8 
 

329 812,8 
 

305 145,3 
 

305 145,3 
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Продовження додатка Г 

2511190/1511050 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її 

проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ 

групи відповідно до пунктів 11-14 частини 

другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19-20 частини першої 

статті 6 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов 

- - - - 25 000,0 

 

25 000,0 

 

248 445,0 

 

2511200/1511060 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для 

сімей загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав, визначених у абзаці 

першому пункту 1 статті 10 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-

ІІ групи з числа учасників бойових дій на 

території інших держав, які стали інвалідами 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих 

державах, визначених пунктом 7 частини другої 

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», та які 

потребують поліпшення житлових умов 

- - - - 200 000,0 

 

200 000,0 

 

50000 

*станом на 01 січня 2021 р. 
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Додаток Д 

Таблиця 

Регіональні програми соціального захисту УБД (аналіз проведено станом на 01 липня 2020 року) 

№ Регіон Назва програми Коротка характеристика Програми 
1. Вінницька 

область 

1. Обласна комплексна цільова 

програма підтримки учасників 

антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 

2016-2021 роки 

https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklik

annya/36PozaSes/705.pdf 

 

2. Комплексна цільова програма 

соціального захисту населення 

Вінницької області на 2019-2021 роки 

https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklik

annya/37Ses/750.pdf 

1. Це комплекс заходів, які реалізовуватимуться з метою надання 

соціальних, психологічних, медичних, юридичних та інших послуг 

громадянам, що беруть (брали) участь в антитерористичній операції та 

операції об’єднаних сил на Сході України (далі - АТО/ООС), членів їхніх 

сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 24420 тис.грн 

 

 

 

 

2. Програма спрямована на підвищення соціального захисту інвалідів 

і малозабезпечених верств населення області. Одним із пріоритетних 

напрямів є підтримка статутної діяльності громадських організацій осіб з 

інвалідністю та ветеранів у Вінницькій області.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 91606 тис. грн 

2. Волинська 

область 

1. Регіональна програма 

підтримки учасників 

антитерористичної операції/ООС та 

членів їхніх сімей на 2020-2022 роки 

http://volynrada.gov.ua/session/25/4-1 

 

2. Регіональна цільова програма 

соціального захисту населення на 

2019-2022 роки 

http://volynrada.gov.ua/session/22/3-0 

1. Програми спрямовані на вирішення невідкладних питань 

соціальної підтримки та супроводу УБД, фінансування статутної 

діяльності громадських організацій учасників антитерористичної 

операції та сімей загиблих.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 4900 тис. грн. 

 

2. Програма спрямована на соціальний захист населення, у тому 

числі: 400 тис. грн на надання фінансової підтримки громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість; 1 200 тис. грн - компенсація витрат за пільговий проїзд 

сім'ям загиблих та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа  

https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/36PozaSes/705.pdf
https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/36PozaSes/705.pdf
https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/37Ses/750.pdf
https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/37Ses/750.pdf
http://volynrada.gov.ua/session/25/4-1
http://volynrada.gov.ua/session/22/3-0
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   учасників АТО та Революції Гідності; 540 тис. грн – компенсація витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг бійцям-добровольцям і 

капеланам добровольцям  АТО/ООС, 850 тис. грн - щомісячні виплати 

ветеранам ОУН-УПА  тощо. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 11 615 тис. грн 

3. Дніпро-

петровська 

область 

1. Комплексна програма 

соціального захисту населення 

Дніпропетровської області на 2020 – 

2024 роки 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklika

nnia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-534-

20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/ 

1. Програма спрямована на поліпшення якості життя вразливих груп 

населення. Щодо ветеранів, передбачається забезпечення державних 

гарантій ветеранам війни відповідно до Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; вшанування пам’яті 

померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю; забезпечення 

соціальної підтримки членів сімей, загиблих безпосередньо в зоні 

проведення антитерористичної операції, осіб на яких поширюється 

чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; забезпечення соціальної підтримки бійців-

добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на сході України; забезпечення соціальної 

підтримки членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на 

яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей”; здійснення заходів із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 839 823,82 тис. грн.  

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-534-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-534-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-534-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
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4. Донецька 

область 

1. Регіональна програма щодо 

медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції на 2018-

2020 роки 

https://dn.gov.ua/wp-

content/uploads/319-18.pdf 

1. Програма спрямована на забезпечення вирішення нагальних 

питань соціальнго захисту і реабілітації учасників АТО/ОСС 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 32882,2 тис. грн. 

5. Житомирська 

область 

1. Обласна комплексна програма 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

пенсіонерів, учасників і ветеранів 

визвольних змагань (ОУН-УПА) та 

незахищених верств населення 

Житомирської області на 2018–2022 

роки. 

 

2. Програма соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС, членів сімей 

загиблих учасників АТО/ООС, 

внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території, 

районів проведення АТО/ООС на 

територію Житомирської області у 

2020 році 

 

 

 

 

 

1. Програма спрямована на підвищення соціального захисту осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. Щодо ветеранів передбачається 

надання однарозової грошової допомоги. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 32882,2 тис. грн. 

 

 

 

 

 

2. Забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного 

лікування та медичної реабілітації в тому числі стоматологічного 

(хірургічного, терапевтичного) зубного протезування, забезпечення 

ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної системи, 

інтраокулярними лінзами учасників Революції Гідності, АТО/ООС та 

членів сімей загиблих АТО/ООС, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України. 

 

 

 

 

 

 

https://dn.gov.ua/wp-content/uploads/319-18.pdf
https://dn.gov.ua/wp-content/uploads/319-18.pdf
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  3. Обласна комплексна програма 

забезпечення житлом педагогічних, 

науково-педагогічних, медичних 

працівників, учасників АТО та членів 

їх сімей на 2018-2021 роки 
https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-

dokumenti/обласні-програми/перелік-

обласних-програм.html 

3. Програма спрямована на виділення земельних ділянок під 

будівництво житла; організацію надання пільгових довгострокових 

кредитів; формування організаційних засад для здешевлення вартості 

житла через створення умов для отримання/будівництва власного житла 

учасниками Програми, інші. 

 

 

6. Закарпатська 

область 

1. Програма забезпечення 

медикаментами, виробами медичного 

призначення і проведення 

безкоштовного зубопротезування 

ветеранів війни та пільгової категорії 

населення області на 2017 - 2021 роки 

2. Комплексна соціально-

економічна програма забезпечення 

молоді, учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб житлом у 

Закарпатській області на 2018 – 2022 

роки 

https://carpathia.gov.ua/storinka/regional

ni-programy-rozvytku 

1. Програма спрямована на забезпечення ветеранів війни, інвалідів, 

учасників бойових дій, у тому числі в зоні проведення АТО, та інших 

пільгових верств населення медикаментами на безоплатній/пільговій 

основі (не менше 65 відс. потреби); забезпечення послугами з пільгового 

зубопротезування відповідно до вимог законодавства. 

 

2. Програма спрямована на соціальний захист та вирішення 

житлових проблем громадян ‒ учасників Програми. 

7. Запорізька 

область 

1. Програма зайнятості населення 

Запорізької області на 2018-2020 роки 

https://www.zoda.gov.ua/article/2064/pro

grami-u-vidpovidniy-sferi.html 

2. Програма забезпечення житлом 

учасників антитерористичної операції 

Запорізької області на 2018 - 2022 роки  

https://zp.molod-

kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/Zh

YTLOVI-PROHRAMY/programaato.pdf 

1. Програма спрямована на створення умов для підвищення рівня 

зайнятості населення, у тому числі демобілізованих УБД. 

 

 

2. Програма спрямована на сприяння розв’язання житлових 

проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників 

антитерористичної операції. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 97 229,6 тис. грн. 

 

 

https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/обласні-програми/перелік-обласних-програм.html
https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/обласні-програми/перелік-обласних-програм.html
https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/обласні-програми/перелік-обласних-програм.html
https://carpathia.gov.ua/storinka/regionalni-programy-rozvytku
https://carpathia.gov.ua/storinka/regionalni-programy-rozvytku
https://www.zoda.gov.ua/article/2064/programi-u-vidpovidniy-sferi.html
https://www.zoda.gov.ua/article/2064/programi-u-vidpovidniy-sferi.html
https://zp.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/programaato.pdf
https://zp.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/programaato.pdf
https://zp.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/programaato.pdf
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8. Івано-

Франків-ська 

область 

1. Обласна комплексна програма 

соціального захисту населення 

ІваноФранківської області на 2017–

2021 роки. 

http://rzhrada.if.ua/index.php?id=1398  

 

 

 

1. Соціальний захист окремих категорій населення району: інвалідів, 

малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів національно-

визвольних змагань, внутрішньо переміщених осіб та покращення 

добробуту, медичного обслуговування. 

Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА в сумі 500,0 грн. 

 

9. Київська 

область 

1. Київська обласна цільова 

Програма «Турбота» на 2016–2020 

роки. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d9f7ba_4b

08ae27bddf47118eee3c96435e6963.pdf     

 

2.  Комплексна програма 

соціальної підтримки в Київській 

області учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, членів 

сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, а також 

родин Героїв Небесної Сотні та 

учасників Революції Гідності на 2018–

2020 роки. 

https://www.kyivregioneconomy.com/mo

nitoring-regionalnih-cilovih-prog  

1. Програма спрямована на надання соціальної допомоги і підтримки 

інвалідам всіх нозологій, ветеранам війни та праці, учасникам бойових 

дій, сприяння розвитку волонтерського руху з метою надання соціальної 

допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 2034,8 тис. грн. 

 

2. Матеріальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах; правова підтримка, 

інформаційне забезпечення; продовження виконання пунктів щодо 

соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 157048,7 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rzhrada.if.ua/index.php?id=1398
https://docs.wixstatic.com/ugd/d9f7ba_4b08ae27bddf47118eee3c96435e6963.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d9f7ba_4b08ae27bddf47118eee3c96435e6963.pdf
https://www.kyivregioneconomy.com/monitoring-regionalnih-cilovih-prog
https://www.kyivregioneconomy.com/monitoring-regionalnih-cilovih-prog
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10. Кіровоградськ

а область 

1. Обласна комплексна програма 

соціальної підтримки учасників АТО, 

членів їх сімей, сімей загиблих 

учасників АТО, постраждалих 

учасників Революції Гідності та 

вшанування пам’яті загиблих на 2014–

2020 роки. 
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315

/pro-vnesennya-zmin-tadopovnen-do-oblasnoi-

kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-
uchasnikivantiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-

ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-

tavshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-

roki-14-06-2018  

1. Програма спрямована на  надання одноразової грошової допомоги 

пораненим учасникам АТО; послуг сімейного відпочинку та санаторно-

курортного лікування; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні 

та підтримання рівня здоров'я учасників АТО; надання додаткових до 

передбачених законодавством пільг. 

11. Луганська 

область 

1. Регіональна цільова програма 

житлового кредитування учасників 

антитерористичної операції та членів 

їх сімей у Луганській області на 2017-

2021 роки. 

2. Програма зайнятості населення 

Луганської області на період до 2020 

року. 

1. Програма спрямована на створення та запровадження фінансово-

кредитного механізму для забезпечення доступності житла учасникам 

АТО та членам їх сімей. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 17737,07 тис.грн. 

 

2. Програма спрямована на створення умов для підвищення рівня 

зайнятості населення, у тому числі демобілізованих УБД. 

 

12. Львівська 

область 

1. Комплексна програма 

соціальної підтримки у Львівській 

області учасників АТО та їхніх родин, 

бійців – добровольців АТО, а також 

родин Героїв Небесної Сотні на 2018–

2020 роки. 

http://loda.gov.ua/soc_prohramy  

1. Програма спрямована на надання комплексної допомоги 

учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) 

під час участі в АТО,  родин Героїв Небесної Сотні,  бійців-добровольців 

АТО;  підвищення рівня поінформованості з питань соціальної 

підтримки учасників АТО, їх сімей; поліпшення ефективності взаємодії 

органів місцевого самоврядування та органів державної влади з 

регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними 

особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей; надання 

матеріальної допомоги. 

 

http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-tadopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikivantiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-tavshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-tadopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikivantiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-tavshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-tadopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikivantiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-tavshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-tadopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikivantiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-tavshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-tadopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikivantiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-tavshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-tadopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikivantiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-tavshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-tadopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikivantiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-tavshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://loda.gov.ua/soc_prohramy
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13. Миколаївська 

область 

1. Комплексна програма 

соціального захисту населення 

«Турбота» на період до 2020 року.  

https://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-

programy  

1. Програма спрямована на вирішення невідкладних питань 

організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-

побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах: забезпечення соціальною і матеріальною 

допомогою учасників АТО. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 13 000,8 тис. грн. 

 

14. Одеська 

область 

1. Обласна комплексна програма 

соціальної підтримки населення на 

2018-2020 роки "Соціальний захист 

населення в Одеській області" 

http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-

oblast/strategichni-ta-programni-

dokumenty-oblasti/perelik-diyuchyh-

regionalnyh-tsilovyh-ta-kompleksnyh-

program-odeskoyi-oblasti/ 

1. Програма спрямована на забезпечення соціальної та матеріальної 

підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів війни, учасників бойових дій, 

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 261938,00 тис. грн. 

15. Полтавська 

область 

1. Обласна комплексна програма 

соціального захисту і соціального 

забезпечення населення області на 

2013–2020 роки. 

http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/11/272.pd

f  

1. Програма спрямована на соціальне супроводження учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей; соціально-медичне 

забезпечення ветеранів війни;  надання грошової допомоги та пільг 

окремим категоріям громадян. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 101247,9 тис. грн. 

 

16. Рівненська 

область 

1. Обласна програма матеріальної 

підтримки найбільш незахищених 

верств населення на 2018 - 2022 роки. 

2. Програма зайнятості населення 

Рівненської області на 2018-2022 роки. 

 

 

 

 

1. Надання матеріальної підтримки УБД, матеріальної допомоги на 

лікування учасникам бойових дій, учасникам АТО – добровольцям. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 90547,1 тис. грн. 

2. Програма спрямована на розвиток підприємницької ініціативи та 

самозайнятості безробітного населення, в першу чергу жителів сільської 

місцевості, мешканців малих міст, а також громадян, що мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню, у тому числі учасників 

антитерористичної операції, для організації підприємницької діяльності 

за рахунок спів фінансування; організацію громадських та інших робіт  

https://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-programy
https://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-programy
http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/strategichni-ta-programni-dokumenty-oblasti/perelik-diyuchyh-regionalnyh-tsilovyh-ta-kompleksnyh-program-odeskoyi-oblasti/
http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/strategichni-ta-programni-dokumenty-oblasti/perelik-diyuchyh-regionalnyh-tsilovyh-ta-kompleksnyh-program-odeskoyi-oblasti/
http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/strategichni-ta-programni-dokumenty-oblasti/perelik-diyuchyh-regionalnyh-tsilovyh-ta-kompleksnyh-program-odeskoyi-oblasti/
http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/strategichni-ta-programni-dokumenty-oblasti/perelik-diyuchyh-regionalnyh-tsilovyh-ta-kompleksnyh-program-odeskoyi-oblasti/
http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/strategichni-ta-programni-dokumenty-oblasti/perelik-diyuchyh-regionalnyh-tsilovyh-ta-kompleksnyh-program-odeskoyi-oblasti/
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/11/272.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/11/272.pdf
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  3.  Обласна програма соціального 

захисту населення Рівненської    

області на 2019-2025 роки. 

 

 

 

 

 

4. Обласна комплексна програма 

соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції та осіб, які 

брали участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, на 2019 – 

2022 роки 

https://ror.gov.ua/diyuchi-oblasni-

programi 

3. тимчасового характеру, насамперед  соціально значимих видів 

громадських робіт,  у тому числі  соціальний супровід у складі служби 

соціально-психологічного відновлення учасників антитерористичної 

операції, надання допомоги сім’ям учасників антитерористичної 

операції. 

 

4. Програма спрямована на покращення  соціальної підтримки  

ветеранів війни які потребують допомоги, створення  передумов для 

задоволення їх власних потреб та інтересів, підвищення рівня 

поінформованості; сприяння для ефективної  роботи 

інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на 

вирішення соціальних питань,  у тому числі громадських об′єднань 

ветеранів. 

 

5. Програма спрямована забезпечити надання соціальної, медичної 

допомоги, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників, ветеранів війни – 

добровольців (перепідготовки) та інших заходів соціальної підтримки 

учасників, забезпечити ефективну роботу телефонних "гарячих ліній" 

для надання консультативної допомоги учасникам та членам їх сімей та 

сприятиме залученню волонтерів, волонтерських організацій до заходів 

щодо соціальної підтримки і адаптації учасників. 

 

 

 

17. Сумська 

область 

1. Обласна комплексна програма 

соціального захисту населення на 

2017-2021 роки. 

 

http://sm.gov.ua/uk/2012-02-03-08-03-

13.html 

1. Програма спрямована на підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян, воїнів-інтернаціоналістів, учасників 

антитерористичної операції та членів їхніх родин, сприяння у 

задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 42449,89 тис. грн 

http://sm.gov.ua/uk/2012-02-03-08-03-13.html
http://sm.gov.ua/uk/2012-02-03-08-03-13.html
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18. Тернопіль-

ська область 

1. Обласна комплексна програма 

соціальної підтримки малозахищених 

верств населення “Турбота” на 2016-

2020 роки. 

 

 

 

2. Обласна програма «Ветеран» на 

2020-2024 роки. 

 

 

 

 

 

 

3. Обласна програма підтримки 

осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції 

Об’єднаних сил, членів сімей загиблих 

під час проведення антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, 

членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції 

Гідності на 2020-2024 роки 

 

http://te-rada.org/?id=300 

1. Програма спрямована на створення сприятливих соціально-

економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для 

реалізації прав інвалідів та малозахищених верств населення, 

забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших 

сферах суспільного життя. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 24343 тис. грн. 

 

2. Програма спрямована га створення сприятливих соціально-

економічних, медичних, культурних, організаційних та правових умов і 

гарантій для реалізації прав ветеранів війни і праці; створення умов для 

ефективної діяльності громадських організацій ветеранів; підвищення 

рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом надання натуральної та 

нецільової грошової допомоги. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 19470 тис. грн. 

 

3. Програма сприятиме соціальному захисту та підтримці осіб, які 

брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у 

тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, 

учасників бойових дій-добровольців, 

членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил, 

покращенню їх соціально-побутового та медичного обслуговування; 

забезпечуватиме підвищення рівня життєзабезпечення осіб, шляхом 

надання натуральної та нецільової грошової допомоги. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 80933,7 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

http://te-rada.org/?id=300
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19. Харківська 

область 

1. Комплексна програма 

соціального захисту населення 

Харківської області на 2016–2020 

роки. 

 

 

 

 

 

 

2. Програма зайнятості населення 

Харківської області на період до 2020 

року. 

 

3. Обласна Програма надання 

підтримки учасникам АТО та 

операції Об’єднаних сил для 

будівництва житла в Харківській 

області на 2019 – 2021 роки. 

http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public

-information/oblasni-programi 

1. Програма спрямована на підтримку найбільш незахищених 

верств населення; забезпечення організації відпочинку у санаторно-

курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали 

участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих учасників бойових дій. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 448256,1 тис. грн. 

 

2. Програма сприяє зайнятості громадян, не здатних на рівних 

умовах конкурувати на ринку праці, в т.ч. демобілізованих учасників 

АТО, а також надає допомогу для організації власного бізнесу УБД. 

 

3. Програма спрямована на створення належних умов для 

забезпечення житлом громадян, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції або операції Об’єднаних сил, забезпеченні їх 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції або операції Об’єднаних сил у період їх проведення. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 125000 тис. грн. 

20. Херсонська 

область 

1. Обласна цільова програма 

медичної реабілітації та соціальної 

реадаптації учасників 

антитерористичної операції на період 

до 2020 року. 

http://khor.gov.ua/regionalni-tsilovi-

programy/ 

1. Програма спрямована на реабілітацію та реадаптацію 

учасників АТО, забезпечення фізичної та психологічної реабілітації в 

умовах обласних медичних закладів, покращення матеріально-технічної 

та лікувально-діагностичної баз цих закладів, забезпечення соціального 

захисту та професійної реадаптації учасників АТО. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 41115,70 тис. грн. 

 

 

 

 

http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-programi
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-programi
http://khor.gov.ua/regionalni-tsilovi-programy/
http://khor.gov.ua/regionalni-tsilovi-programy/
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21. Хмельницька 

область 

1. Обласна комплексна програма 

соціального захисту населення на 

2016–2020 роки. 

2. Обласна комплексна програма 

соціальної підтримки учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, членів їх 

сімей, сімей загиблих учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, 

постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників-добровольців, які 

брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету 

на Сході України та вшанування 

пам’яті загиблих на 2019 – 2020 роки. 

https://km-oblrada.gov.ua/teksti-

regionalnix-program-shho-znaxodyatsya-

na-kontroli-oblasnoi-radi/ 

1. Програма спрямована на підвищення рівня соціального захисту 

населення та надання грошової допомоги. 

 

2. Програма спрямована на надання учасникам АТО, операції 

Об’єднаних сил, членам їх сімей, сім’ям  загиблих учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, постраждалим учасникам Революції 

Гідності, учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України комплексних соціальних, медичних, психологічних та 

юридичних послуг; соціальний супровід членів сімей УБД; надання 

додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; увічнення пам'яті 

загиблих героїв тощо. 

 

22.  Черкаська 

область 

1. Обласна комплексна  програма 

„Турбота“ на 2014-2020 роки. 

 

 

2. Обласна програма забезпечення 

учасників АТО та членів їх сімей 

житлом у 2015 - 2020 роках. 

 

3. Обласна комплексна програма 

щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції, родин  

1. Програма спрямована на підвищення рівня життя ветеранів 

війни та праці, дітей війни, інвалідів, забезпечення їх засобами 

реабілітації та поліпшення санаторно-курортного лікування шляхом 

посилення соціальних гарантій. 

2. Програма сприяє вирішенню житлових проблем, підвищення 

соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей в 

Черкаській області. 

 

3. Програма сприяє вирішенню нагальних питань соціального 

захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, підтримання 

їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності 

взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими 

юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО, родин Героїв  

https://km-oblrada.gov.ua/teksti-regionalnix-program-shho-znaxodyatsya-na-kontroli-oblasnoi-radi/
https://km-oblrada.gov.ua/teksti-regionalnix-program-shho-znaxodyatsya-na-kontroli-oblasnoi-radi/
https://km-oblrada.gov.ua/teksti-regionalnix-program-shho-znaxodyatsya-na-kontroli-oblasnoi-radi/
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  Героїв Небесної Сотні та 

постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців-добровольців на 

2018-2022 роки. 

https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-

programi 

 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців - 

добровольців. Також сприяє створенню у суспільстві атмосфери 

співчуття, підтримки                        та поважного ставлення до членів 

сімей загиблих та учасників АТО, родин Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих під час Революції Гідності та бійців - добровольців. 

 

23. Чернівецька 

область 

1. Комплексна програма 

соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей на 2020–

2022 роки. 

http://oblrada.cv.ua/document/regional_p

rogram/ 

1. Програма спрямована на: соціальну підтримку 

демобілізованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей, шляхом надання 

їм соціальних послуг, підтримання їх належного морально-

психологічного та матеріального стану, поліпшення ефективності 

взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, 

регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними 

особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей; 

покращення якості та доступності лікування і медичної реабілітації 

учасників АТО/ООС та надання освітніх послуг дітям учасників 

Революції Гідності. 

24. Чернігівська 

область 

1. Про Програму фінансової 

підтримки обласних громадських 

організацій інвалідів та ветеранів на 

2016-2020 роки. 

2. Про Програму соціальної 

підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей, 

бійців-добровольців у Чернігівській 

області на 2019-2023 роки 

https://chor.gov.ua/oblasni-

programi/item/6525-chynni-oblasni-

prohramy-zi-zminamy 

1. Програма спрямована на залучення громадських організацій 

до виконання завдань обласної державної адміністрації щодо розв’язання 

проблем ветеранів та інвалідів. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 5250,0 тис. грн. 

2. Програма спрямована на соціальну адаптацію та повернення 

до повноцінного життя учасників АТО, ООС, членів їх сімей та їх 

соціальний захист. Основними напрямками Програми є надання 

інформаційно-правової, медичної, соціальної, психологічної, 

матеріальної допомоги, здійснення професійної підготовки 

(перепідготовки), надання оздоровчих послуг, впровадження 

ефективного механізму забезпечення їх всіма видами соціальних 

гарантій, передбачених чинним законодавством України. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів: 15925,0 тис. грн. 

 

https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi
https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi
http://oblrada.cv.ua/documents/121118/ris_35_7_224.zip
http://oblrada.cv.ua/documents/121118/ris_35_7_224.zip
http://oblrada.cv.ua/documents/121118/ris_35_7_224.zip
http://oblrada.cv.ua/documents/121118/ris_35_7_224.zip
http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/
http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/3081-pro-programu-finansovoyi-pidtrimki-oblasnih-veteraniv
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/3081-pro-programu-finansovoyi-pidtrimki-oblasnih-veteraniv
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/3081-pro-programu-finansovoyi-pidtrimki-oblasnih-veteraniv
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/3081-pro-programu-finansovoyi-pidtrimki-oblasnih-veteraniv
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/7729-pro-prohramu-sotsialnoi-pidtrymky-uchasnykiv-antyterorystychnoi-o
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/7729-pro-prohramu-sotsialnoi-pidtrymky-uchasnykiv-antyterorystychnoi-o
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/7729-pro-prohramu-sotsialnoi-pidtrymky-uchasnykiv-antyterorystychnoi-o
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/7729-pro-prohramu-sotsialnoi-pidtrymky-uchasnykiv-antyterorystychnoi-o
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/7729-pro-prohramu-sotsialnoi-pidtrymky-uchasnykiv-antyterorystychnoi-o
https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rishennya/item/7729-pro-prohramu-sotsialnoi-pidtrymky-uchasnykiv-antyterorystychnoi-o
https://chor.gov.ua/oblasni-programi/item/6525-chynni-oblasni-prohramy-zi-zminamy
https://chor.gov.ua/oblasni-programi/item/6525-chynni-oblasni-prohramy-zi-zminamy
https://chor.gov.ua/oblasni-programi/item/6525-chynni-oblasni-prohramy-zi-zminamy


280 

 

Продовження додатка Д 

25. Місто Київ 1. Міська цільова програма 

"Турбота. Назустріч киянам" на 2019-

2021 роки 

1. Надання одноразової адресної соціальної матеріальної 

допомоги УБД, забезпечення оздоровлення УБД та членів їх сімей, 

безоплатного поховання учасників АТО, придбання комплексних 

проїздних квитків. 

  

 Джерело: складено автором із відкритих даних – офіційних вебсайтів обласних рад, обласних державних 

адміністрацій, міської державної адміністрації м. Києва. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим і м. Севастополя. 
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Інформація 

щодо проєктів міжнародної технічної допомоги 

№ Назва 

проєкту 

Донор 

(країна, 

міжнародна 

організація, яка 

надає допомогу) 

Виконавець 

проєкту 

Реципієнт 

проєкту 

Загальний 

бюджет 

проєкту й 

терміни 

реалізації 

 

Суть проєкту Підстава 

(міжнародний 

договір) 

1. «Підтримка 

реінтеграції 

ветеранів 

конфлікту на 

Сході 

України» 

Європейський 

Союз 

Міжнародна 

організація  з 

міграції, 

представлена в 

Україні 

Представництвом 

Міжнародної 

організації з 

міграції в Україні 

Міністерство у 

справах ветеранів 

України 

3000000,0 

євро 

Термін 

виконання: 

21 грудня 

2018 – 

20 серпня 

2020 

Сприяння уряду України в 

наданні допомоги ветеранам 

конфлікту  на Сході України 

та їхнім родинам для 

ефективної реінтеграції до 

цивільного життя, а також 

активної участі в соціально-

економічному розвитку 

громад 

Рамкова Угода 

між урядом 

України і 

Комісією 

Європейських 

Співтовариств 

від 03.09.2008 

(Закон України 

від 03.09.2008            

№ 360-VI) 
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2. «Програма 

реінтеграції 

ветеранів» 

Уряд США – 

Офіс 

Координатора з 

питань 

американської 

допомоги 

країнам Європи, 

Євразії та 

Центральної Азії 

Державного 

департаменту 

Сполучених 

Штатів Америки 

Рада 

міжнародних 

наукових 

досліджень та 

обмінів IREX 

Міністерство у 

справах ветеранів 

України, 

Благодійна 

організація 

«Благодійний 

фонд «Ветеран 

ХАБ++» 

5037031,25 

дол. США 

Термін 

виконання: 

11 вересня 

2019 – 

10 вересня  

2021 

Підтримка процесу 

реінтеграції ветеранів війни в 

Україні та процесу створення 

спроможних структур  

підтримки ветеранів війни, 

збільшення доступності 

високоякісних послуг із 

психічного здоров’я та 

значних економічних 

можливостей для ветеранів 

війни 

 

Угода між 

урядом  

України  й 

урядом 

Сполучених 

Штатів 

Америки про 

гуманітарне й 

техніко-

економічне 

співробітницт

во 

3. «Соціальна та 

психологічна 

реабілітація 

населення, що 

постраждало 

внаслідок 

конфлікту» 

Координатор 

проєктів ОБСЄ в 

Україні 

Координатор 

проєктів ОБСЄ в 

Україні 

Міністерство у 

справах ветеранів 

України 

85 000,00 

євро 

Термін 

виконання: 

01 січня 

2020 – 

31 грудня 

2020 

 

Посилення спроможності 

Мінветеранів у розбудові 

національної системи 

реабілітації населення, що 

постраждало внаслідок 

конфлікту через розробку 

відповідних механізмів 

Меморандум  

 про взаємо-

розуміння між 

урядом 

України та      

Організацією 

з безпеки й 

співробітницт

ва в Європі 

(ОБСЄ)              

щодо 

створення 

нової форми 

співробітницт

ва 

Джерело: інформація Мінветеранів станом на 07.07.2020  
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Додаток Є 

«Державна політика щодо соціального захисту учасників бойових дій» 

1. Анкета № 

Шановний колего! З метою отримання інформації про стан і перспективи розвитку державної політики 
щодо соціального захисту учасників бойових дій (далі - УБД), а також визначення шляхів удосконалення 
механізмів соціального захисту УБД просимо Вас взяти участь в опитуванні й відповісти на запитання 
цієї анкети. Обводьте кружечком той варіант відповіді, який найбільш правильно відображає Вашу 
позицію. Ми гарантуємо повну конфіденційність Ваших відповідей. Результати цього опитування будуть 
використані лише в узагальненому вигляді. Починайте відповідати з 2-го запитання. Заздалегідь дякуємо 
за щирі відповіді! 

 

СПОЧАТКУ ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ВАС ОСОБИСТО 

 

2. Ваша стать: 

1. Чоловіча. 

2. Жіноча. 

3. Ваша електронна адреса _____________________________________. 

4. Ваш вік: 

1. 18-29 років. 

2. 30-39 років. 

3. 40-49 років. 

4. 50-59 років. 

5. 60 років і більше. 

5.  Ваша освіта: 

1. Маю вчений ступінь. 

2. Вища. 

3. Незакінчена вища. 

4. Середня спеціальна. 

5. Середня загальноосвітня. 

6. Чи берете Ви участь у воєнних діях сьогодні? 

1. Так. 

2. Ні. 

7.  Чи маєте Ви статус «учасник бойових дій»? 

1. Так. (перехід до питання 7) 

2. Ні. (перехід  до питання 8) 

3. У процесі отримання статусу. 

8. До якої саме категорії УБД Ви належите? 

1. Учасники антитерористичної операції. 

2. Учасники міжнародних операцій з підтримання миру й безпеки. 

3. Особи, які брали участь у бойових діях під час Другої світової війни. 

4. Жертви політичних репресій. 

5. Інше__________________________________. 

 

ТЕПЕР ПОГОВОРИМО ПРО СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УБД 

 

9. З яких джерел Ви отримали інформацію про власні права й гарантії на 

соціальне забезпечення? (позначте всі можливі варіанти) 

1. Управління соціального захисту. 
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2. Міська рада. 

3. Військові комісаріати. 

4. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції. 

5. Спілка ветеранів АТО. 

6. Громадські організації та волонтери. 

7. Засоби масової інформації. 

8. Бойові побратими. 

9. Інше_______________________________. 

10. Вагаюся відповісти. 

 

10.  Які заходи, на Вашу думку, необхідно здійснити для підвищення рівня 

інформування УБД? (позначте всі можливі варіанти) 

1. Створити єдину інформаційну платформу щодо існуючих прав, гарантій і 

програм підтримки . 

2. Запровадити інформаційний супровід військовослужбовців. 

3. Забезпечити інформування УБД про нововведення у сфері соціального 

забезпечення державними й територіальними уповноваженими органами. 

4. Залучити ЗМІ й телебачення. 

5. Посилити соціальну рекламу щодо наявних пільг, державних і міжнародних 

програм. 

6. Інше____________________________________. 

7. Вагаюся відповісти. 

11.  Якими пільгами, наданими відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Ви користуєтеся? 

(Позначте лише один варіант відповіді в кожному стовпчику) 

№ Пільга Користуюся Не 

користуюся 

11.  Безплатне одержання ліків, лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів і виробів 

медичного призначення за рецептами лікарів 

1 2 

12.  Першочергове безоплатне зубопротезування 

(за винятком протезування з дорогоцінних 

металів) 

1 2 

13.  Безоплатне забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням або одержання компенсації 

вартості самостійного санаторно-курортного 

лікування 

1 2 

14.  75-процентна знижка плати за користування 

житлом  (квартирна плата) 
1 2 

15.  75-процентна знижка плати за користування 

комунальними послугами (газом, 

електроенергією та іншими послугами) 

1 2 

16.  75-процентна знижка вартості палива, у тому 

числі рідкого, у межах норм, установлених для 

продажу населенню, для осіб, які мешкають у 

будинках, що не мають центрального опалення 

1 2 
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17.  Безоплатний проїзд усіма видами міського 

пасажирського транспорту 
1 2 

18.  Користування при виході на пенсію 

(незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні 

місця роботи поліклініками й госпіталями, до 

яких вони були прикріплені за попереднім 

місцем роботи 

1 2 

19.  Щорічне медичне обстеження й 

диспансеризація із залученням необхідних 

спеціалістів 

1 2 

20.  Першочергове обслуговування в лікувально-

профілактичних закладах, аптеках і 

першочергова госпіталізація 

1 2 

21.  Виплата допомоги з тимчасової 

непрацездатності в розмірі 100 процентів 

середньої заробітної плати незалежно від 

стажу роботи 

1 2 

22.  Використання чергової щорічної відпустки в 

зручний час, а також одержання додаткової 

відпустки без збереження заробітної плати 

строком до двох тижнів на рік 

1 2 

23.  Переважне право на залишення на роботі при 

скороченні чисельності чи штату працівників у 

зв’язку зі змінами в організації виробництва й 

праці та на працевлаштування в разі ліквідації 

підприємства, установи, організації 

1 2 

24.  Першочергове забезпечення жилою площею 

осіб, які потребують поліпшення житлових 

умов, і першочергове відведення земельних 

ділянок для індивідуального житлового 

будівництва, садівництва й городництва, 

першочерговий ремонт жилих будинків і 

квартир цих осіб і забезпечення їх паливом 

1 2 

25.  Одержання позики на будівництво, 

реконструкцію або капітальний ремонт жилих 

будинків і подвірних будівель, на будівництво 

або придбання дачних будинків і благоустрій 

садових ділянок з погашенням її протягом 10 

років, починаючи з п’ятого року після 

закінчення будівництва 

1 2 

26.  Безоплатний проїзд один раз на два роки (туди 

і назад) залізничним, водним, повітряним або 

міжміським автомобільним транспортом 

1 2 

27.  Першочергове право на вступ до житлово-

будівельних (житлових) кооперативів, 
кооперативів з будівництва та експлуатації 

колективних гаражів, стоянок для транспортних 

засобів і їх технічне обслуговування, до 

садівницьких товариств, на придбання матеріалів 
для індивідуального будівництва й садових 

будинків 

1 2 



286 

 

Продовження додатка Є 

28.  Зі сплати податків, зборів, мита й інших 

платежів до бюджету відповідно до 

податкового й митного законодавства 

1 2 

29.  Позачергове користування всіма послугами 

зв'язку й позачергове встановлення на 

пільгових умовах квартирних телефонів 

(оплата в розмірі 20 відсотків від тарифів 

вартості основних та 50 відсотків - додаткових 

робіт). 

1 2 

30.  Першочергове обслуговування 

підприємствами, установами й організаціями 

служби побуту, громадського харчування, 

житлово-комунального господарства, 

міжміського транспорту 

1 2 

31.  Позачергове влаштування до закладів 

соціального захисту населення, а також 

обслуговування службами соціального захисту 

населення вдома. 

1 2 

32.  Учасникам бойових дій на території інших 

держав надається право на позаконкурсний 

вступ до закладів вищої освіти й переважне 

право на вступ до професійно-технічних 

навчальних закладів і на курси для одержання 

відповідних професій 

1 2 

 

33.    Як Ви оцінюєте ефективність державних пільг, наданих УБД? (позначте 

лише один варіант відповіді) 

1. Існуюча система пільг ефективна. 

2. Скоріш ефективні, але не всі пільги. 

3. Задовільно. 

4. Скоріш неефективні, пільги мають компенсаторний, а не мотивувальний 

характер. 

5. Зовсім неефективні, пільгове забезпечення не відповідає потребам сьогодення. 

6. Важко сказати. 

 

34.   Як Ви сьогодні оцінюєте рівень грошового забезпечення УБД? (позначте 

лише один варіант відповіді) 

1. Високий рівень. 

2. Скоріш високий рівень, порівняно з іншими роками. 

3. Середній рівень. 

4. Скоріш низький рівень, незважаючи на високі фактичні розміри, грошове 

забезпечення не відповідає сучасним реаліям. 

5. Рівень грошового забезпечення низький і потребує реформування. 

6. Вагаюся відповісти.  

 

35.   Оцініть, будь ласка, рівень соціальної напруженості серед УБД, за такою 

шкалою: (позначте лише один варіант відповіді) 

1. Украй загострена ситуація. 

2. Високий рівень соціальної напруженості. 
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3. Середній рівень соціальної напруженості. 

4. Низький рівень соціальної напруженості. 

5. Відсутність соціальної напруженості. 

6. Вагаюся відповісти. 

 

 

36.   Які настрої серед УБД є характерними на сьогодні? (позначте не більше 

п’яти варіантів) 

1. Безвихідь і пригніченість. 

2. Впевненість. 

3. Відчай. 

4. Зневіра. 

5. Смуток. 

6. Спокій. 

7. Роздратування. 

8. Надія. 

9. Обурення, гнів. 

10. Оптимізм. 

11. Розгубленість. 

12. Страх. 

13. Тривога. 

14. Інше_________ 

15. Вагаюся відповісти. 

 

37.   Чи отримували Ви послуги психолога після повернення з місць воєнних 

конфліктів? (Позначте лише один варіант відповіді) 

1. Так. 

2. Так, але не було необхідності. 

3. Ні, але була необхідність 

4. Ні 

5. Інше_______________ 

 

38.  Що сьогодні найбільше турбує УБД після демобілізації? (позначте не 

більше трьох варіантів) 

1. Психологічна підтримка. 

2. Адаптація до цивільного життя. 

3. Фінансова підтримка. 

4. Перекваліфікація та освітні курси. 

5. Працевлаштування. 

6. Інформування про нововведення у сфері соціального забезпечення УБД та 

членів їх родин. 

7. Протезування й подальша медична реабілітація. 

8. Санаторно-курортне лікування. 

9. Участь у громадському житті. 

10. Інше_____________________________________ 

11. Вагаюся відповісти. 
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39.   Як Ви в цілому оцінюєте якість послуг, що сьогодні надаються УБД? 

(Позначте лише один варіант відповіді) 

1. Дуже добре. 

2. Добре. 

3. Задовільно.  

4. Незадовільно. 

5. Важко сказати однозначно. 

 

40. Які критерії, на Вашу думку, є найважливішими для оцінки якості 

послуг із соціального захисту УБД? (позначте не більше трьох варіантів) 

1. Доступність послуги. 

2. Інформованість населення про якість і обсяг послуг, що надаються. 

3. Відповідність послуг встановленим державним стандартам і нормативам. 

4. Відповідність потребам УБД. 

5. Мінімум бюрократичних процедур для її отримання. 

6. Своєчасність надання послуг. 

7. Зрозумілість процедури отримання послуги. 

8. Інше____________________________________ 

9. Вагаюся відповісти. 

 

41. Чи поінформовані Ви про чинні місцеві програми й проєкти, що 

спрямовані на соціальний захист УБД в області, де Ви проживаєте?» (Позначте 

лише один варіант відповіді) 

1. Так. 

2. Скоріше так. 

3. Важко сказати, бо не слідкую за появою нових програм. 

4. Скоріше ні. 

5. Ні. 

6. Інше________________________________. 

 

42. Як би Ви оцінили ефективність державних програм щодо соціального 

захисту УБД? (зробіть лише одну позначку за шкалою від 1 до 5, де 1 – вкрай низький 

рівень, 2 – низький рівень, 3 – середній рівень, 4 – високий рівень, 5 – дуже високий рівень)  

1  2  3  4  5 

 

43.   Чи брали Ви участь у міжнародних програмах підтримки учасників АТО? 

(Позначте лише один варіант відповіді) 

1. Так. 

2. Ні. 

3. Інше___________________________________. 

      

44.  Чи актуальні для Вас програми професійної адаптації демобілізованих 

УБД, що стимулюють відкриття власної справи? (Позначте лише один варіант 

відповіді) 

1. Так. 

2. Так, за умов фінансової підтримки й наявності пільг від держави. 
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3. Скоріше не актуальні, але, можливо, зацікавлюся в майбутньому. 

4. Ні. 

5. Важко сказати. 

 

45.  Яким цільовим програмам соціального захисту УБД, на Вашу думку, 

державні органи та органи місцевого самоврядування повинні приділяти 

першочергову увагу в майбутньому? (позначте не більше трьох варіантів) 

1. Програми, спрямовані на надання матеріальної допомоги. 

2. Програми, спрямовані на поліпшення житлових умов. 

3. Програми щодо забезпечення земельними ділянками. 

4. Програми професійної реадаптації та освіти. 

5. Програми соціальної підтримки від громадянського суспільства. 

6. Програми, спрямовані на вдосконалення інформування УБД щодо наявних 

пільг і державних гарантій. 

7. Інші__________________________________. 

8. Важко відповісти. 

 

46.  Чи доцільно, на Ваш погляд, з метою забезпечення реалізації заходів 

соціального захисту УБД створювати громадські об’єднання ветеранів? 

(Позначте лише один варіант відповіді) 

1. Так, це вкрай необхідно. 

2. Скоріше так, вони забезпечують соціальний захист у тих сферах, які влада не 

покриває. 

3. Скоріше ні, громадські організації лише створюють альтернативні до 

державних і місцевих органів влади заходи соціальної підтримки. 

4. Ні, зовсім не потрібно. 

5. Вагаюся відповісти. 

 

47.  Чи готові Ви особисто брати участь у діяльності громадських організацій 

ветеранів? 

1. Так. 

2. Ні. 

3. Вагаюся відповісти. 

 

НА ЗАКІНЧЕННЯ ДЕКІЛЬКА ПИТАНЬ ЩОДО СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ 

48. Як ви оцінюєте сучасний стан системи соціального захисту УБД в 

Україні? (позначте лише один варіант відповіді) 

1. Позитивна динаміка, відбувається вдосконалення й нормативне закріплення 

загальних процедур організації соціального захисту УБД. 

2. Скоріш позитивна динаміка, але не в усіх елементах системи. 

3. Стан стабільний, але істотної позитивної динаміки не спостерігається. 

4. Скоріше негативна динаміка, реалізація заходів соціального захисту 

гальмується через складність процедур, бюрократизм, обмеженість фінансових 

ресурсів та інших чинників. 
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5. Система соціального захисту перебуває в глибокій кризі, потребує 

вдосконалення всіх її механізмів. 

6. Інше___________________ 

7. Важко відповісти. 

 

49. Що, на Вашу думку, сприяло появі змін у системі соціального захисту 

УБД? (позначте не більше трьох варіантів) 

1. Політична ситуація та воєнний конфлікт на Сході країни. 

2. Боротьба з бідністю УБД. 

3. Необхідність підтримки Збройних сил України у високому боєздатному стані.  

4. Ефективна діяльність уряду. 

5. Пряма фінансова підтримка України з боку західних держав. 

6. Інше___________________. 

7. Важко відповісти. 

 

50. Які механізми в системі соціального захисту, на Вашу думку, необхідно 

вдосконалити для поліпшення загальної соціально-економічної ситуації щодо 

УБД? (позначте не більше трьох варіантів) 

1. Правовий механізм.  

2. Фінансовий механізм. 

3. Організаційний механізм. 

4. Інформаційний механізм. 

5. Усі перелічені механізми. 

6. Механізми не потребують змін. 

7. Інше___________________. 

8. Вагаюся відповісти. 

51.   Як би Ви оцінили загальний рівень соціального захисту УБД? (зробіть 

лише одну позначку за шкалою від 1 до 5, де 1 – украй низький рівень, 2 – низький 

рівень, 3 – середній рівень, 4 – високий рівень, 5 – дуже високий рівень)  

1  2  3  4  5 

 

52.   Що на сьогодні перешкоджає ефективній взаємодії органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики 

у сфері соціального захисту УБД? (позначте не більше трьох варіантів) 

1. Відсутність державної стратегії розвитку соціального захисту 

військовослужбовців. 

2. Дублювання функцій і відсутність чіткого розмежування повноважень між 

органами державної влади й місцевого самоврядування. 

3. Небажання органів місцевого самоврядування збільшувати власну 

відповідальність за соціальну підтримку УБД. 

4. Недосконалість нормативно-правового закріплення загальних процедур 

організації соціального захисту УБД. 

5. Наявність централізованої бюджетної системи. 

6. Бажання керівників органів виконавчої влади / органів місцевого 

самоврядування сконцентрувати всі важелі влади у своїх руках. 

7. Інше___________________. 
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8. Вагаюся відповісти. 

 

53.   Яку роль, на Вашу думку, відіграють громади в розвитку системи 

соціального захисту УБД? (позначте лише один варіант відповіді): 

1. Активна участь громад у вирішенні проблем соціальної сфери є ключем до 

ефективної політики соціального захисту. 

2. Громади відіграють не менш важливу роль у процесі розробки державної 

політики соціального захисту, ніж самі органи державної влади. 

3. Вирішення соціальних проблем передбачає однакову активізацію державних 

органів влади, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського 

суспільства. 

4. Громади не впливають на рівень соціального захисту УБД. 

5. Непідготовленість і некомпетентність громад щодо вирішення важливих 

соціальних питань негативно впливає на ефективність державної політики у 

сфері соціального захисту УБД. 

6. Інше___________________. 

7. Вагаюся відповісти. 

 

54.   На Вашу думку, якою мірою державні органи виконують свої функції 

щодо соціального захисту УБД? (у кожному рядку позначити лише один варіант) 

 

 

№ 

 

Установа, яка реалізує політику соціального 
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54.  Державна служба у справах ветеранів війни 

та учасників АТО 

5 4 3 2 1 

55.  Міністерство оборони  5 4 3 2 1 

56.  Міністерство соціальної політики 5 4 3 2 1 

57.  Міністерство охорони здоров’я  5 4 3 2 1 

58.  Міністерство внутрішніх справ 5 4 3 2 1 

59.  Міністерство фінансів 5 4 3 2 1 

60.  Міністерство освіти і науки 5 4 3 2 1 

61.  Служба безпеки України 5 4 3 2 1 

62.  Державні прикордонні служби 5 4 3 2 1 

63.  Обласні адміністрації 5 4 3 2 1 

64.  Міські адміністрації 5 4 3 2 1 
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65.  Пенсійний фонд 5 4 3 2 1 

 

66.   Чи потрібно, на Вашу думку, створювати Міністерство у справах 

ветеранів? (позначте лише один варіант відповіді) 

1. Так. 

2. Ні.  

3. Вагаюся відповісти. 

 

67.  Чи доцільно, на Ваш погляд, з метою забезпечення ефективності роботи 

Міністерства у справах ветеранів 30-40% кадрового ресурсу надати саме 

ветеранам? (позначте лише один варіант відповіді): 

1. Так, необхідно надати. 

2. Так, але необхідно збільшити відсоток. 

3. Так, але необхідно зменшити відсоток. 

4. Ні, важливо надати ці посади державним службовцям. 

5. Інше_______________________________ 

6. Вагаюся відповісти. 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВРОБІТНИЦТВО! 

 

Наша адреса: 61050, м, Харків, пр. Московський, 75, Харківський регіональний інститут 

державного управління НАДУ при Президентові України. Тел.: (057) 732-51-95 
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