
ВІДГУК
офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора 
Бєлая Сергія Вікторовича на дисертацію Зарецької Наталії Євгенівни на тему: 
«Механізми публічного управління відновленням громадян, звільнених з 
вимушеної або примусової ізоляції», подану до захисту до спеціалізованої 
вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 
управління за спеціальністю 25.00.02 -  механізми державного управління

Актуальність теми дисертації. Дисертаційне дослідження присвячено 
дослідженню актуальної політично та соціально значущої проблеми організації 
ефективної діяльності державних, громадських та приватних інституцій, 
спрямованої на системне вирішення проблемних питань, пов’язаних з 
потраплянням людей до примусової ізоляції (полону) на тимчасово окупованих 
територіях України та його наслідками, спричинених збройною та гібридною 
агресією Російської Федерації проти нашої держави, тимчасовою окупацією 
агресором АР Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей. 
Особливістю процесів в цій сфері є висока активність громадських об’єднань та 
їх ініціатив, що додатково актуалізує питання застосування інструментів як 
публічного управління, так і державного адміністрування в цій сфері. Акцент 
на нагальності розробки комплексу взаємопов'язаних механізмів публічного 
управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, 
в умовах трансформації сектору безпеки і оборони України забезпечує 
особливу актуальність дослідження саме в контексті теорії та практики 
публічного управління.

У зв’язку з цим дисертаційна робота Зарецької Н.Є., яка присвячена 
розробці механізмів публічного управління відновленням громадян, звільнених 
з вимушеної або примусової ізоляції, дозволяє обґрунтувати теоретико- 
методичні засади та розробити науково-практичні рекомендації органам влади 
щодо формування й реалізації відповідного комплексного механізму 
публічного управління, є актуальною і має практичне значення.

Зв’язок дисертаційного дослідження з науковими програми, планами, 
темами. Зв'язок дисертаційного дослідження Зарецької Н.Є. з реалізацією 
Указів Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері



прав людини» від 23.08.2015 № 501/2015, «Про додаткові заходи щодо 
соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 18.03.2015 
№ 150/2015 та державними науковими програмами додатково підтверджує його 
актуальність, важливість та значущість питань, які вирішуються в 
дисертаційній роботі.

Основні наукові результати було отримано в межах науково-дослідної 
роботи за темою «Публічне управління в умовах глобалізації» 
(№ 011611007246), виконаної Харківським регіональним інститутом держаного 
управління при Президентові України, та науково-дослідної роботи за шифром: 
“Реінтеграція-ПС” (№ ДР 01201Л01902) «Обґрунтування напрямів 
удосконалення системи реінтеграції (відновлення) льотно-підйомного складу 
Повітряних Сил Збройних Сил України, звільненого з примусової ізоляції», 
виконаної Харківським національним університетом повітряних Сил України 
імені Івана Кожедуба.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Наукові положення, висновки й рекомендації, сформульовані в 
дисертації, мають достатньо високий рівень теоретико-методологічного 
обґрунтування, про що свідчить використання широкої джерельної бази за 
темою дисертації. Достовірність висновків і результатів сформульованих у 
дисертації, підтверджується коректною постановкою завдань, інформативним 
описом отриманих практичних результатів, зокрема у додатках до роботи, а 
також опублікованими науковими працями у фахових виданнях та 
відповідними актами впровадження. Покладена в основу дисертаційної роботи 
наукова проблема отримала достатнє теоретичне та опрацювання.

Так, в роботі використано широкий спектр загал ьнонаукових та 
спеціальних методів, зокрема методи абстрактного та конкретного аналізу, 
синтезу, порівняння, узагальнення та систематизації, логічний, діалектичний, 
історичний методи, метод моделювання та системний метод, а також 
комплексний, проектний та структурно-функціональний підходи..

Зміст дисертації, ступінь її завершеності. Дисертація складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 
230 найменувань, та 17 додатків (в тому числі глосарію, таблиць, схем, 
малюнків). Повний обсяг дисертації становить 346 сторінок. Обсяг основного



тексту складає 183 сторінки і містить 3 рисунки.
Структура дисертації є обґрунтованою, переконливою, логічно 

витриманою, що дало можливість автору розкрити зміст проблеми, дослідити її 
теоретичні й практичні аспекти, зробити висновки та сформулювати 
пропозиції. Зміст дисертації відповідає обраній темі, характеризується 
логічністю та комплексністю. Структурні частини дисертаційної роботи 
Зарецької Н.Є. внутрішньо пов’язані між собою і становлять органічну єдність. 
Розділи дисертації є завершеними, структурно цілісними та послідовно 
логічними, що обумовило достатню достовірність наукових положень, 
висновків та рекомендацій.

Наукові положення, висновки та рекомендації повністю відповідають 
сучасним світовим тенденціям в сфері відновлення особового складу в умовах 
ворожого середовища, визначених відповідними стандартизованими угодами 
Північноатлантичного альянсу та провідними практиками країн-членів НАТО, 
при цьому автором надано обґрунтовані пропозиції щодо впровадження 
відповідних підходів та моделей в практику публічного управління.

Можна констатувати, що наукова новизна та висновки сформульовані 
чітко і свідчать про повноцінне вирішення поставлених задач. Ознайомлення зі 
змістом дисертації, основними публікаціями та авторефератом дозволяє 
визнати, що мету дослідження досягнуто, що адекватно відображено в 
сформульованих автором основних положеннях роботи, які характеризуються 
науковою новизною.

Нові наукові результати дисертації, їх новизна, обґрунтованість, 
достовірність, теоретична та практична цінність. Наукова новизна 
результатів дисертації. На основі аналізу результатів дослідницької 
кваліфікаційної роботи, яка виконана Зарецькою Н.Є., можна зробити висновок, 
що найбільш суттєвими новими науковими результатами, які одержані автором, 
є такі:

вперше: розроблено інтегровану міжвідомчу модель реінтеграції та 
постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або примусової 
ізоляції, адаптовану до роботи із численним (масовим) змішаним контингентом 
(військові та цивільні особи) в умовах гібридної агресії, що відповідає 
стандартам НАТО та реінтеграційній моделі Міністерства оборони США та



враховує особливості розвитку України, а також роблено комплексний 
механізм публічного управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної або 
примусової ізоляції;

удосконалено: категорійно-понятійний апарат, що базується на
терміносистемі країн-членів НАТО в сфері відновлення особового складу в 
умовах ворожого середовища; правовий механізм публічного управління 
відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, 
організаційний механізм публічного управління відновленням осіб, звільнених 
з вимушеної або примусової ізоляції, механізм міжвідомчої та міжсекторальної 
взаємодії в сфері відновлення осіб, звільнених з вимушеної або примусової 
ізоляції, механізм інформаційного забезпечення публічного управління 
відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції; підхід до 
вивчення полону як суспільно-політичного явища;

набули подальшого розвитку: понятійно-категоріальний апарат теорії 
державного управління в контексті визначення таких дефініцій: механізму 
публічного управління, правового механізму публічного управління, 
алгоритмізації процесів публічного управління; інституції, інституту; аналіз та 
систематизація проблем, спричинених потраплянням осіб до вимушеної або 
примусової ізоляції внаслідок збройної агресії проти України; систематизація 
підходів, які застосовуються силами оборони країн-членів та партнерів НАТО 
до організації постізоляційного відновлення персоналу після перебування в 
умовах примусової ізоляції; розуміння поняття «стандарту» як очікуваного 
результату діяльності особового складу за певних обставин/ситуацій.

Теоретична та практична значимість дисертаційної роботи і 
впровадження результатів дослідження. Дисертаційна робота Зарецької Н.Є. 
містить нові, раніше не захищені наукові положення, а обґрунтовані результати 
у сукупності розв’язують актуальне наукове завдання, яке полягає в 
обґрунтуванні теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних 
рекомендацій органам влади щодо формування й реалізації механізмів 
публічного управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної або 
примусової ізоляції.

Теоретична цінність результатів дисертації полягає в тому, що 
представлені пропозиції є важливим теоретичним внеском у наукову



спеціальність 25.00.02 -  механізми державного управління, спрямованим на 
подальший розвиток теорії та практики організації відновлення осіб, звільнених 
з вимушеної або примусової ізоляції, та сприятимуть удосконаленню державної 
політики в зазначеній сфері.

Практична цінність результатів дисертації полягає у доведенні 
теоретичних положень дисертації до конкретних рекомендацій органам влади 
щодо створення й розвитку системи відновлення особового складу в умовах 
ворожого середовища та її складових згідно стандартів Північноатлантичного 
альянсу, а також щодо удосконалення системи публічного управління 
відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, зокрема 
надання пропозицій стосовно проекту публічної політики щодо осіб, 
позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії.

Науково-методичні розробки автора, практичні висновки і пропозиції 
дисертаційного дослідження впроваджено в діяльність Офісу Президента 
України; Апарату РНБО України, Генерального штабу Збройних Сил України, 
Харківського національного університету Повітряних Сил України імені Івана 
Кожедуба, Національної академії Національної гвардії України, Інституту 
державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Інституту 
підготовки юридичних кадрів для служби безпеки України Національного 
юридичного університету імені Ярослава.

Наукові та методичні розробки автора були використані при підготовці 
Указу Президента України № 495/220 від 11.11.2020 «Про заходи щодо захисту 
прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв 
насильницьких зникнень, членів їх сімей, військових», Указу Президента 
України № 121/2021 від 25.03.2021 «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки 
України», низки актів Уряду, військових публікацій, інформація про які 
наведена у відповідних додатках до роботи.

Рекомендації щодо застосування одержаних автором дисертації 
результатів. Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи можуть 
бути використані для підготовки й узгодження управлінських і суспільно- 
політичних рішень щодо організації роботи з особами, які перебувають в 
примусовій ізоляції або звільнені з неї, особами, зниклими безвісти на



тимчасово окупованих територіях України, в районі проведення 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, та членами сімей таких 
осіб, зокрема для створення національної системи постізоляційного супроводу, 
а також для створення й розвитку системи відновлення особового складу в 
умовах ворожого середовища і її складових згідно стандартів 
Північноатлантичного альянсу та реформування сектору безпеки і оборони 
України.

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях.
Основні результати за темою дисертації в повній мірі автором опубліковано в 9 
наукових працях, у тому числі у 4 статтях у наукових фахових виданнях 
України з державного управління, 1 статті в зарубіжному науково- 
періодичному виданні та 2 тезах у матеріалах науково-практичних 
конференцій, а також в 3 відкритих військових публікаціях, наведених в 
додатках та списку використаних джерел.

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН 
України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук і надають авторові право публічного захисту 
дисертації. Детальний аналіз представленого рукопису та автореферату 
дисертації дає підстави констатувати ідентичність автореферату й основних 
положень дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і 
рекомендації в повному обсязі розкриті й обґрунтовані в тексті дисертації.

Подана дисертація за своїм змістом і отриманими результатами 
відповідає паспорту спеціальності 25.00.02 -  механізми державного управління.

Мова та стиль дисертації та автореферату. Робота написана грамотно, 
стиль викладення в ній матеріалів та результатів досліджень, їх практичної 
апробації, а також наукових положень, висновків та рекомендацій в цілому 
забезпечує доступність та легкість їх сприйняття. Велика кількість додатків, що 
в них, зокрема, наведено інформацію про результати апробації результатів 
дисертаційного дослідження, дають цілісне уявлення про отримані результати 
та можливості їх застосування на практиці. Зміст автореферату повністю 
відображає основні положення дисертації.

Зауваження та недоліки до тексту дисертації та автореферату. 
Незважаючи на достатній рівень виконаних досліджень до дисертаційної



роботи можуть бути висловлені такі зауваження:
1. Автором проаналізовано діяльність громадських об’єднань в сфері 

відновлення осіб, звільнених з примусової ізоляції, з урахуванням чого 
обґрунтовується доцільність застосування саме механізмів публічного 
управління відповідними процесами. Водночас наголошується на важливості 
коректної організації роботи державних органів та важливості ефективної 
організації державного адміністрування відповідних процесів. На нашу думку, 
питання розмежування публічного та державного управління процесами у 
зазначеній сфері могло би бути висвітлено більш детально.

2. Тема дисертаційного дослідження стосується механізмів публічного 
управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, 
за результатами дослідження надано рекомендації органам влади щодо 
удосконалення системи постізоляційного відновлення громадян України та 
створення системи відновлення особового складу в умовах ворожого 
середовища. Разом з тим, уважне прочитання третього розділу дає чітке 
розуміння того, що система відновлення особового складу в умовах ворожого 
середовища включає процеси, які виходять за рамки постізоляційного 
відновлення громадян, тобто формально ширшим за оголошену тему 
дисертаційного дослідження.

3. Враховуючи міжвідомчий формат інтегрованої реінтеграційної моделі 
реінтеграції та постізоляційного супроводу, в рамках дослідження доцільно 
було б розкрити, чи є особливості її застосування у військових формуваннях та 
правоохоронних органах спеціального призначення, чи ці підходи є цілком 
універсальними.

4. Автором детально розкрито зміст реінтеграції як моделі 
постізоляційного відновлення особового складу після повернення/звільнення з 
ізоляції, а також як однієї з трьох базових складових системи відновлення 
особового складу в умовах ворожого середовища, зокрема проакцентовано 
відмінність між реабілітацією та реінтеграцією особового складу після 
перебування в умовах ворожого середовища. Водночас, на нашу думку, 
співвіднесення заходів реінтеграції та заходів соціального захисту особового 
складу, звільненого з полону, висвітлено не достатньо повно.

Наведені у відгуку зауваження не носять принципового характеру і не



впливають на загальну високу оцінку дисертації.
Загальний висновок по роботі. Зазначені у відгуку зауваження не 

зменшують теоретичної та практичної цінності роботи. Загалом, дисертаційна 
робота Зарецької Наталії Євгенівни характеризується внутрішньою єдністю, 
виконана на належному науковому рівні та є завершеною науковою працею. В 
роботі вирішено конкретне наукове завдання щодо обґрунтування теоретико- 
методичних засад та розробки науково-практичних рекомендацій органам 
влади стосовно формування й реалізації механізмів публічного управління 
відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції.

Дисертаційна робота Зарецької Н.Є. відповідає вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24. 07. 2013р. №567 щодо кандидатських дисертацій, а 
дисертант заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата наук з 
державного управління за спеціальністю 21.00.02 -  механізми публічного 
управління.

Начальник кафедри військово-соціального та психологічного 
забезпечення Національної академії Національної гвардії України 
доктор наук з державного упр^влінн^ ^офесор

Сергій БЄЛАЙполковник

Підпис полковника Белая С.В. засвідчую


