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управління. – Харківський регіональний інститут Національної академії 

державного управління при Президентові України, Харків, 2021. 

У дисертаційній роботі вирішено 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. 

Автором 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 і враховує особливості розвитку України; обґрунтовано доцільність її 

застосування в практиці публічного та військового управління як 

ефективного формату системної організації роботи з особами, звільненими з 

примусової ізоляції, зокрема при створенні національної системи 

постізоляційного відновлення громадян, при організації та розвитку системи 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища, в процесі 

імплементації стандартів НАТО, як інструменту реформування сектору 

безпеки та оборони України, а також як механізму виявлення та мінімізації 

реальних й потенційних політичних, суспільних та безпекових ризиків і 

загроз. 

Розроблено комплексний механізм публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, який 
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включає взаємозв’язані та модернізовані автором нормативно-правовий, 

організаційний механізми, механізми інформаційного забезпечення, 

міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, застосування яких в системі 

публічного управління постізоляційним відновлення громадян та в процесі 

реалізації відповідної публічної політики забезпечить системність, 

координованість та синергію заходів, що в цілому сприятиме підвищенню 

ефективності публічного управління в цій сфері, запропоновано шляхи 

посилення кожної із складових розробленого комплексного механізму. 

Автором запропоновано розширення категорійно-понятійного апарату 

НАТО в сфері відновлення особового складу в умовах ворожого середовища, 

шляхом його доповнення термінами, які уособлюють практику реінтеграції 

особового складу Збройних Сил США, звільненого з ізоляції, апробовану в 

європейських (українських) реаліях, а також термінами, які враховують 

досвід України щодо організації реінтеграційних, постізоляційних заходів та 

заходів постізоляційного супроводу в умовах гібридної агресії РФ, масових 

звільнень полонених та заручників, одночасної роботи з військовим та 

цивільним контингентами, а також досвід організації постізоляційного 

відновлення громадян на державному рівні. 

Також в роботі проаналізовано полон як суспільно-політичне явище, 

визначено завдання публічного управління у сфері відновлення осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, проаналізовано особисті та 

суспільні проблеми, спричинені потраплянням осіб до ізоляції, та його 

наслідками, сформульовано пропозиції щодо організації публічного 

управління системою повернення (звільнення) та постізоляційного 

відновлення громадян України, визначені місце і роль процесів реінтеграції 

та постізоляційного супроводу в системі відновлення особового складу в 

умовах ворожого середовища, а також місце і роль системи постізоляційного 

відновлення у виявленні та мінімізації суспільно-політичних ризиків і 

соціальних проблем, сформульовано рекомендації органам влади щодо 

удосконалення системи постізоляційного відновлення громадян України. 
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Робота містить авторські пропозиції до проєкту концепції публічної політики 

щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної 

агресії проти України. 

Результати дослідження можуть бути безпосередньо застосовані в 

сфері публічного та військового управління, забезпеченні діяльності сил 

оборони країни, у наукових та аналітичних дослідженнях у сфері 

національної безпеки, а також в системі військової освіти. 

Ключові слова: полон, примусова ізоляція, вимушена ізоляція, 

військовополонені, реінтеграція, постізоляційні заходи, психологія полону, 

постізоляційне відновлення, постізоляційна адаптація, публічна політика, 

механізми державного управління, міжвідомча та міжсекторальна взаємодія, 

загрози, гібридна агресія, національна безпека. 

 

ANNOTATION 

Zaretska Nataliia Evgenivna. Mechanisms of Public Administration for the 

Recovery of Returnees Released from Determined or Forced Isolation. – On the 

rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Public Administration, specialty 25.00.02 – 

Mechanisms of Public Administration. – Kharkiv Regional Institute of the 

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 

Kharkiv, 2021. 

Recovery, reintegration and post-isolation support for people released from 

captivity at the temporary occupied territories under the effective control of 

Russian Federation is a topical challenge for Ukrainian state. The goal of the thesis 

is to substantiate the theoretical and methodological principles and to develop 

scientific and practical recommendations to the authorities for the formation and 

implementation of mechanisms of public administration for the recovery of 

persons released from forced or determined isolation. The main results of the 

research are the following. 
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The aggression of the Russian Federation is structured into periods in 

accordance of the captivity issues such as quantity of POWs, hostages and 

returnees, circumstances of captivity and releases, positioning of the problem by 

politicians, tactics of RF proxies, using of tortures etc. All problems of captured 

and released Ukrainian citizens and their family members are generalized into 

three main groups: problems related to the protection of human rights, freedoms 

and legally protected interests of captured, isolated and released persons; problems 

related to the physical and mental recovery, rehabilitation and post-isolation 

adaptation of returnees; problems related to national security and defense threats. 

The USA and NATO approaches for personnel recovery and reintegration 

processes were applied in Ukraine during the reintegration and post-isolation 

support activities focused on returnees released since 2017. Using of the isolation 

as a professional term helps to organize services for all returnees in any political 

landscape. The author proposes interpreting in Ukrainian of such terms as 

isolation, forced isolation, isolated personnel, returnee, released personnel, 

recovery, personnel recovery, reintegration, post-isolation activities etc. At the 

same time, new meanings of post-isolation support, recovery and post-isolation 

support system, post-isolation adaptation are proposed, taking into account NATO 

experience and the features of hybrid warfare. The terms are proposed as a system 

concept to be helpful to organize personnel recovery, reintegration and post-

isolation activities as standard processes, due to NATO AJP 3.7. and basing on the 

Department of Defense reintegration model, and should be useful for public 

administration, military issues and scientific researches.  

The system of terms proposed works for the integrated interagency 

reintegration and post-isolation support model (Ukrainian integrated interagency 

model), designed in Ukraine during 2017-2020 by interagency reintegration team 

managed by the author as a team leader. Ukrainian integrated interagency model 

was designed to be used to help to organize effective recovery of military 

personnel and civilians released from forced isolation. Basing on the reintegration 

model of the Department of Defense, USA, and being corresponding with AJP 3.7. 
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the model proposed such new organizing and methodical features as interagency 

approach, original design of  reintegration phases due to the hybrid conflict and 

local specific, integration of reintegration and post-isolation support activities, 

possibility to organize reintegration and post-isolation activities for a lot amount of 

returnees at once. Establishing of the reintegration and post-isolation support 

system for the personnel of Ukrainian Armed Forces is being a result of 

implementing of the integrated model of reintegration and post-isolation support. 

As a result, Ukrainian integrated interagency model grounds on the reintegration 

model of the Department of Defense, USA and is adaptable to manage mass 

releases and to deal with hybrid threats focused on human and society. 

The integrated interagency model of reintegration and post-isolation support 

is proposed to be a basis of the national recovery and post-isolation support 

system. Legislative, organization, monitoring and analysis, integrated inter-sectoral 

collaboration are the main mechanisms of public administration for personnel 

recovery after isolation. They have to be used as one complex mechanism of public 

administration for the post-isolation recovery of the citizens of Ukraine. 

Standardization of personnel recovery processes for the components of the 

security and defense sector in Ukraine is analyzed in terms of the content and 

objectives of the NATO standardized agreements. A current status of organization 

of the recovery processes in the components of the security and defense sector of 

Ukraine and the legal regulation of these processes have been analyzed, as well as 

the national experience has been compared with the relevant experience of NATO 

countries. The problematic issues of the implementation of NATO standards are 

investigated in terms of different understandings of the concepts of "standard" and 

"standardization" in the practice of NATO and post-Soviet defense forces. 

Personnel recovery in hostile environment, rehabilitation and psychological 

support of personnel are related, but not mutually subordinated areas, each with its 

own system of professional standards, enshrined in a system of standardized 

NATO agreements, and can be fully implemented in Ukraine. 
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A part of the reintegration and post-isolation support lessons learned is a 

Concept of Public policy for people who lost freedom and were missed because of 

Russion aggression against Ukraine. The milestones of the Policy Concept are 

describing in the research. The experience of reintegration and post-isolation 

activities displays very intensive hybrid pressure on returnees and reintegration 

team members. That situation has demonstrated clearly the necessity and 

importance of recovery and post-isolation support public policy and the 

advisability of planning reintegration and post-isolation activities as a part of the 

recovery process due to the policy. The conceptual framework for a unified 

recovery and post-isolation support public policy was developed.  

Key words: captivity, forced isolation, determined isolation, POW (Prisoner of 

War), reintegration, PISA (post-isolation activities), psychology of captivity, 

personnel recovery, readjustment after isolation, public policy, mechanisms of 

public administration, interagency and inter-sectorial cooperation, threats, hybrid 

aggression, national security. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Управління процесами, що 

пов’язані з наслідками перебування людини у вимушеній або примусовій 

ізоляції, зокрема полоні, у контексті відновлення людини є новим викликом 

для сфери державного управління Української держави. Починаючи з років 

після закінчення Другої світової війни, ключовим питанням держави щодо 

звільнених з військового полону громадян СРСР було забезпечення 

ефективних фільтраційних механізмів, встановлення рівня «надійності» 

звільненої з полону особи та оцінка відповідних ризиків. Питання створення 

умов для ефективного відновлення колишніх військовополонених, які 

сприймались державою як джерело ризиків, на порядку денному не стояло.  

Сьогодні ця проблема набуває подвійної політичної та соціальної 

значущості, потребує наукового обґрунтування процес організації ефективної 

діяльності державних, громадських та приватних інституцій, спрямованої на 

системне вирішення питань, пов’язаних із потраплянням людей до 

примусової ізоляції на тимчасово окупованих територіях України та його 

наслідками, причиною яких стала збройна та гібридна агресія РФ проти 

нашої держави, тимчасова окупація агресором АР Крим, окремих районів 

Донецької та Луганської областей. 

Починаючи з 20.02.2014 з примусової ізоляції на території тимчасово 

окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей було 

звільнено понад 3 320 осіб, з них понад 1 615 військовослужбовців та 1 700 

цивільних осіб, у примусовій ізоляції на тимчасово окупованих територіях 

України, а також на території РФ перебуває від 320 до понад 500 громадян 

України –  військовополонених та цивільних осіб. Таким чином, не менше 

ніж 3 500 громадян України вже мають досвід перебування у примусовій 

ізоляції за часів російської агресії. 
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Висока активність громадських об’єднань та їхніх ініціатив додатково 

актуалізує пошук науково обґрунтованих механізмів як публічного 

управління, так і державного адміністрування в цій царині. 

Різні аспекти перебування людини в полоні та його наслідки були 

досліджені науковцями з різних точок зору. Наприклад, дослідженням 

історичних та правових аспектів військового полону, становища 

військовополонених займались О. Гордєєв, В. Карпов, Р. Нахтігаль, 

О. Потильчак, Й. Саєвич, В. Саранча, І. Срібняк, А. Тарасов та ін., соціально-

правовим аспектам полону приділяє активну увагу О. Полтораков. 

Психологічні та психосоціальні аспекти перебування в полоні та його 

наслідки досліджувала ціла низка вчених, зокрема: В. Франкл, В. Пирожков, 

О. Сафін, О. Тімченко, Ю. Широбоков, О. Сек та ін. Дослідженню різних 

аспектів стійкості людської психіки до перебування в екстремальних умовах, 

а також питанням посттравматичного зростання приділяли увагу: Гарі 

Персіваль, Мікаель Камінськи, О. Лі Мак-Кейб, Алан М. Лангліб, Джордж С. 

Еверлі-молодший, Жанет Полайви, Пітер Херман, М. Баст-оглу, С. Мінека, 

М. Пейкер, Т. Ейкер, М. Ліваноу, В. Климчук, С. Бєлай та ін. 

Суті поняття «публічне управління» приділяють увагу багато сучасних 

дослідників, зокрема, І. Аль-Аті, Р. Андрюкайтене, В. Банах, Л. Бєляєва, 

Й. Ввайнхардт, В. Воронкова, Н. Гавкалова, Н. Гончарук, В. Дрешпак, 

Т. Желюк, П. Жукаускас, В. Корженко, О. Крюков, Ю. Куц, М. Лахижа, 

Н. Нижник, Л. Новак-Каляєва, Р. Мельник, О. Оболенський, В. Савенко, 

В. Сичова, О. Соснін, Ю. Сурмін, С. Попов, С. Чернов, І. Чикаренко, 

Ю. Шаров та ін. Аналіз праць таких науковців, як В. Авер’янов, О. Амосов, 

Г. Астапова, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, І. Булєєва, В. Бульба, З. Гбур, 

А. Гладишев, А. Дєгтяр,  І. Дунаєв, В. Дзюндзюк, П. Єгоров, В. Єлагін, 

О. Єрьоменко-Григоренко, В. Іванов, М. Латинін, Ю. Лисенко, 

Д. Карамишев, О. Ковалюк, В. Коломійчук, О. Коротич, В. Князєв, 

М. Круглов, О. Крутій, А. Кульман, В. Малиновський, В. Мамонова, 

В. Мартиненко, Н. Мойсеєва, Н. Нижник, О. Оболенський, Г. Одінцова, 
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О. Орлов, Р. Рудніцька, О. Сидорчук, О. Стельмах, З. Рум’янцев, 

Ю. Тихомиров, Ю. Федорчук, Л. Юзьков, є дуже важливим з точки зору 

досвіду дослідження сучасної практики державного та публічного управління 

в цілому та механізмів публічного управління зокрема. У контексті 

стандартизації управлінських рішень важливо враховувати доробок таких 

дослідників, як І. Жиляєв, А. Семенченко, В. Фурашев, Л. Віткін, 

О. Литвиненко, Д. Луценко, Л. Валага, С. Лапач, Г. Хімічева, С. Дзюба, 

С. Полумієнко, І. Рубан та ін., а торкаючись підходів до стандартизації 

Північноатлантичного альянсу, варто звернути увагу, зокрема, на праці 

С. Мукосія, В. Слюсаря, Н. Гамалія. 

Незважаючи на значну кількість наукових робіт, що стосуються різних 

аспектів публічного та державного управління сектором безпеки і оборони 

України, а також різних аспектів полону як суспільного феномену, поза 

межами дослідження залишились проблеми розроблення комплексу 

взаємопов’язаних механізмів публічного управління відновленням осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, в умовах трансформації 

сектору безпеки і оборони України. 

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

Дисертаційне дослідження пов’язано з реалізацією Указу Президента 

України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» 

від 23.08.2015 № 501/2015, Указу Президента України «Про додаткові заходи 

щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» 

від 18.03.2015  № 150/2015.  

Матеріали дослідження використано під час опрацювання науково-

дослідної роботи за темою «Публічне управління в умовах глобалізації» 

(№ 0116U007246), виконаної Харківським регіональним інститутом 

державного управління при Президентові України, у межах якої автором 

були надані пропозиції з удосконалення категорійно-понятійного апарату у 

сфері відновлення особового складу в умовах ворожого середовища та 

постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або примусової 
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ізоляції; науково-дослідної роботи за шифром «Реінтеграція-ПС» 

(№ 0120U101902) «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 – автором була розроблена інтегрована міжвідомча модель 

реінтеграції та постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або 

примусової ізоляції. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методичних засад та розробленні науково-

практичних рекомендацій органам влади щодо формування й реалізації 

механізмів публічного управління відновленням осіб, звільнених з 

вимушеної або примусової ізоляції. 

Досягнення мети передбачалося шляхом реалізації таких завдань 

дослідження: 

- проаналізувати стан розроблення проблеми з метою поглиблення 

категорійно-понятійного апарату у сфері відновлення особового складу в 

умовах ворожого середовища та постізоляційного супроводу осіб, звільнених 

з вимушеної або примусової ізоляції; 

- схарактеризувати полон як суспільно-політичне явище, 

проаналізувати та узагальнити інформацію щодо потрапляння та 

перебування громадян України у примусовій ізоляції внаслідок збройної 

агресії проти України з урахуванням чинника суспільного та політичного 

сприйняття; 

- узагальнити світовий та вітчизняний досвід організації роботи 

публічних інституцій з особами, звільненими з вимушеної або примусової 

ізоляції; 

- запропонувати інтегровану міжвідомчу модель реінтеграції та 

постізоляційного супроводу; обґрунтувати доцільність її імпелементації під 

час організації системи відновлення особового складу в умовах ворожого 
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середовища та національної системи постізоляційного відновлення громадян; 

проаналізувати можливості її застосування як інструменту реформування 

сектору безпеки і оборони України; 

- проаналізувати світову та українську практики стандартизації 

процесів у сфері публічного управління відновленням особового складу 

сектору безпеки і оборони з метою розроблення рекомендації щодо 

можливості їхньої гармонізації; 

- розробити комплексний механізм публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, та 

вдосконалити його складові, а саме правовий, організаційний механізми та 

механізми інформаційного забезпечення, міжвідомчої та міжсекторальної 

взаємодії, на базі чого сформулювати науково обґрунтовані рекомендації з 

удосконалення публічного управління відновленням осіб, звільнених з 

вимушеної або примусової ізоляції. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносин у сфері відновлення осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції. 

Предмет дослідження – механізми публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, в умовах 

гібридної агресії. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 

дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема 

методи абстрактного та конкретного аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення та систематизації, логічний, діалектичний, історичний методи, 

метод моделювання та системний метод, а також комплексний, проєктний та 

структурно-функціональний підходи.  

Методологічною базою дослідження є реінтеграційна методологія, 

розроблена Академією відновлення персоналу Міністерства оборони 

Сполучених Штатів Америки, Об’єднана доктрина НАТО щодо відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища AJP 3.7, а також наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних учених, офіційні публікації міжнародних 
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організацій. У дослідженні було використано положення теорії «виклик-

відгук» Дж. Тойнбі, теорії суспільного вибору, концепції посттравматичного 

особистісного зростання, концепції ізоляційної компресії як специфічного 

стану людської психіки.  

Інформаційна та емпірична база дослідження включає правові акти, 

матеріали Верховної Ради України, Президента та Уряду України, 

Міністерства оборони України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, Міністерства у справах ветеранів України, 

Генерального штабу Збройних Сил України, Головного управління 

Національної гвардії України, інших публічних інституцій, а також матеріали 

та нормативно-правові акти Північноатлантичного альянсу, Міністерства 

оборони США, Академії відновлення персоналу Міністерства оборони США, 

інших інституцій країн – членів та партнерів НАТО.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних засад та розробленні науково-практичних 

рекомендацій щодо формування й реалізації комплексного механізму 

публічного управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної або 

примусової ізоляції, в умовах гібридної агресії. Найбільш вагомими 

результатами, які характеризують наукову новизну дисертації, є такі: 

уперше: 

- розроблено інтегровану міжвідомчу модель реінтеграції та 

постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або примусової 

ізоляції, адаптовану до роботи з 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; обґрунтовано доцільність її 

застосування у практиці публічного та військового управління як 

ефективного формату системної організації роботи з особами, звільненими з 

примусової ізоляції, зокрема при створенні національної системи 

постізоляційного відновлення громадян, при організації та розвитку системи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF#n10
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відновлення особового складу в умовах ворожого середовища, у процесі 

імплементації стандартів НАТО як інструменту реформування сектору 

безпеки та оборони України, а також як механізму виявлення та мінімізації 

реальних і потенційних політичних, суспільних та безпекових ризиків і 

загроз; 

- розроблено комплексний механізм публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, який 

включає взаємозв’язані та модернізовані автором нормативно-правовий, 

організаційний механізми, механізми інформаційного забезпечення, 

міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, застосування яких забезпечить 

системність, координованість та синергію заходів, що загалом сприятиме 

підвищенню ефективності публічного управління в цій сфері, запропоновано 

шляхи посилення кожної зі складових розробленого комплексного 

механізму; 

удосконалено: 

- сутнісні ознаки правового механізму публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, який, на 

відміну від чинного, запропоновано впорядкувати в єдину систему 

нормативно-правових актів, яку необхідно посилити шляхом затвердження 

концепції публічної політики та прийняття спеціалізованого закону в цій 

сфері; організаційного механізму публічного управління відновленням осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, у якому, на відміну від 

чинного, на основі аналізу змін ролі та місця недержавного сектору в 

публічному управлінні процесами постізоляційного відновлення громадян 

обґрунтовано основні принципи таких змін, доведено необхідність чіткого 

дотримання критеріїв публічної правосуб’єктності, зокрема через 

запровадження чіткого контролю щодо неприпустимості виконання 

недержавними інституціями владних повноважень у сфері постізоляційного 

відновлення громадян та виділення професійних спільнот фахівців 

військових спеціалізацій як окремого суб’єкта публічного управління та 
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окремого інституту публічного права; механізму міжвідомчої та 

міжсекторальної взаємодії у сфері відновлення осіб, звільнених з вимушеної 

або примусової ізоляції, який порівняно з чинним запропоновано посилити 

шляхом а) чіткого розмежування сфер відповідальності суб’єктів відносин у 

сфері відновлення осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, з 

одночасним запровадженням алгоритмізації процесів постізоляційного 

відновлення; б) відмови від міжвідомчих комісій як основного формату 

міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, залишивши їм виключно 

допоміжні консультативно-дорадчі функції; в) визначення суб’єктів, 

відповідальних за забезпечення міжвідомчої координації та/або взаємодії у 

сфері постізоляційного відновлення громадян та суб’єктів, відповідальних за 

забезпечення міжсекторальної координації та/або взаємодії; механізму 

інформаційного забезпечення публічного управління відновленням осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, який, на відміну від чинного, 

включає: моніторинг проблем та потреб осіб, які перебувають у примусовій 

ізоляції або яких звільнено з неї, та членів сімей таких осіб, моніторинг 

ризиків та загроз, моніторинг ефективності публічного управління у сфері 

відновлення осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, що 

підвищить рівень об’єктивізації процесів аналізу, оцінювання, 

прогнозування, прийняття рішень у цій сфері; 

- підхід до дослідження полону як суспільно-політичного явища, який, 

на відміну від підходів, що існують, застосовує низку критеріїв, зокрема 

інформацію про чисельність полонених та звільнених, обставини 

потрапляння та перебування військовослужбовців і цивільних осіб у 

примусовій ізоляції, особливості процесу їхнього звільнення/повернення, 

зміни у сприйнятті теми полону політичним керівництвом держави та 

українським суспільством, особливості використання теми полону агресором 

та його проксі, з урахуванням яких запропоновано періодизацію формування 

та розвитку системи постізоляційного відновлення громадян України, яка 

включає такі періоди: квітень 2014 р. – лютий 2015 р., березень 2015 р. – 
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грудень 2016 р., 2017–2018 рр., 2019–2020 рр., поточний період (починаючи з 

2021 р.), із визначенням оглядових описів запропонованих періодів; 

набули подальшого розвитку: 

- систематизація підходів, які застосовуються силами оборони країн – 

членів та партнерів НАТО до організації постізоляційного відновлення 

персоналу після перебування в умовах примусової ізоляції; опис моделей 

стигматизації, реабілітації, реінтеграції, соціального захисту в контексті 

організації відновлення осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, 

комплексне врахування особливостей яких підвищить якість та 

обґрунтованість  рішень у цій сфері;  

- категорійно-понятійний апарат, що базується на терміносистемі 

країн – членів НАТО у сфері відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища, шляхом його розширення термінами, що уособлюють практику 

реінтеграції особового складу Збройних сил США, звільненого з ізоляції, 

апробовану в європейських (українських) реаліях, а також доповнення 

термінами, які враховують досвід та специфіку України в організації 

реінтеграційних, постізоляційних заходів та заходів постізоляційного 

супроводу в умовах гібридної агресії РФ, масових звільнень полонених та 

заручників, одночасну роботу з військовим та цивільним контингентами, 

організацію постізоляційного відновлення громадян на державному рівні; 

розуміння стандарту як очікуваного результату діяльності особового складу 

за певних обставин/ситуацій, а не як «документа, який визначає норми і 

правила», визначено, що ключовими  інструментами стандартизації у 

практиці НАТО є акти, які визначають стандартизовані вимоги, 

термінологічний апарат, а також комплекс заходів та процедур, якими 

стандарт упроваджується, на підставі чого обґрунтовано обов’язковість 

стандартизації процесів відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища, зокрема обов’язковість стандартизації підготовки особового 

складу та контролю за ступенем володіння ним знаннями та навичками, які 

відповідатимуть новим стандартизованим вимогам; a також категорійно-
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понятійний апарат теорії державного управління в контексті визначення 

змісту таких понять: правовий механізм публічного управління, 

алгоритмізація процесів публічного управління, що враховують сучасні 

наукові підходи до питань публічного управління. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що їх може бути використано для підготовки й узгодження 

управлінських і суспільно-політичних рішень щодо організації роботи з 

особами, які перебувають у примусовій ізоляції або яких звільнено з неї, 

особами, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях України та 

в зоні 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 зі стандартами Північноатлантичного альянсу та реформування 

сектору безпеки і оборони України. 

Теоретико-методичні розробки та науково-практичні рекомендації 

автора упроваджено в діяльність: Офісу Президента України (довідка за 

підписом заступника Керівника Офісу Президента України); Апарату РНБО 

України (довідка за підписом Першого заступника Секретаря РНБО 

№ 214/21-15 від 04.08.2020); Уповноваженого Президента України з питань 

реабілітації учасників бойових дій (довідка № 15/4-06/126 від 11.06.2020); 

Генерального штабу Збройних Сил України (довідка за підписом заступника 

начальника Генерального штабу Збройних Сил України № 323/1828 від 

04.08.2020, акт Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних 

Сил України (№ 323/1770 від 29.07.2020); Харківського національного 

університету Повітряних Сил України імені Івана Кожедуба (акт 

№ 350/176/51-262/294 пс від 01.06.2020); Національної академії Національної 

гвардії України (акт №4188 від 02.06.2020), Інституту державного управління 

та наукових досліджень з цивільного захисту (акт від 11.06.2020), Інституту 

підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного 
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого (акт № 5343 від 

26.06.2020) (див. додаток А). 

Наукові та методичні розробки автора було використано під час 

підготовки Указів 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», № 121/2021 від 25.03.2021 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 

2021 року “Про Стратегію воєнної безпеки Україниˮ», низки актів Уряду, 

військових публікацій (дивю додаток Б). 

Отримані результати може бути застосовано для подальшого науково-

дослідного розроблення теоретико-методологічних питань, пов’язаних із 

застосуванням запропонованих механізмів публічного управління та 

дослідженням їхньої ефективності, а також у системі військової освіти та 

підготовки особового складу складників сектору безпеки і оборони України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

авторським науковим дослідженням. Усі положення, що виносяться на 

захист, є авторським внеском здобувача. Наукова новизна, практичне 

значення, зроблені автором висновки та надані рекомендації одержані на 

основі власних досліджень. За змістом наукових праць, які було 

опубліковано у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї, що є 

результатом особистої роботи автора.  

Опис, обґрунтування та формалізація міжвідомчої моделі реінтеграції 

та постізоляційного супроводу, а також пропозиції щодо її використання у 

сфері публічного управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної або 

примусової ізоляції, є особистим внеском автора. Під час аналізу проблем, 

спричинених потраплянням громадян України до примусової ізоляції на 

тимчасово окупованих територіях України, було використано, зокрема, 

оглядові матеріали, підготовлені О. Опаленко. У процесі аналізу нормативно-

правової бази було використано, зокрема, оглядові матеріали, підготовлені 

І. Лоюк. Під час аналізу ризиків, пов’язаних із медійною активністю щодо 
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реінтеграційних та постізоляційних заходів, було використано, зокрема, 

оглядові та аналітичні матеріали, підготовлені О. Сек. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

були обговорені та отримали позитивну оцінку на міжнародних та науково-

практичних конференціях, семінарах і круглих столах, а також на 

міжнародних професійних робочих групах представників складників 

збройних сил країн – членів та партнерів НАТО. Основні положення, 

висновки дисертації були оприлюднені автором на Міжнародній конференції 

«Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» 

у рамках діяльності платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії 

гібридній війні (Дипломатична академія України при МЗС України, Київ, 07-

08.11.2018), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених за міжнародною участю «Теорія та практика 

публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі» (Національна 

академія державного управління при Президентові України (м. Київ, 

22.11.2019), міжнародній науково-практичній конференції «Освітньо-наукове 

забезпечення складових сектору безпеки й оборони України» 

(Хмельницький, 22.11.2019), круглому столі Міноборони України з питань 

перспектив розвитку морально-психологічного забезпечення складових сил 

оборони України (за участі керівництва міністерства, Київ, 14.01.2019). 

Також основні положення дисертаційного дослідження було презентовано та 

обговорено на міжнародних робочих групах фахівців реінтеграції сил 

оборони країн – членів НАТО, які  відбулися в Польщі та США у 2018 та 

2019 рр. 

Публікації. Наукові результати дисертаційного дослідження 

опубліковано в 9 наукових працях, у тому числі у 4 статтях у наукових 

фахових виданнях України з державного управління, 1 статті в зарубіжному 

науковому періодичному виданні та 2 тезах у матеріалах науково-практичних 

конференцій, а також у 3 відкритих військових публікаціях, наведених у 

бібліографії. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, які відображають запропоновану логіку дослідження, 

висновків, додатків (у тому числі глосарію, таблиць, схем, малюнків) та 

бібліографії загальним обсягом 356 сторінок, із них 183 сторінки основного 

тексту, включаючи 3 рисунки. Список використаних джерел налічує 230 

найменувань. 
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Розділ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДНОВЛЕННЯМ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ 

З ВИМУШЕНОЇ АБО ПРИМУСОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ 

 

У розділі здійснено аналіз полону як суспільно-політичного феномену, 

проаналізовано та систематизовано категорійно-понятійний апарат у сфері 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища та 

постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або примусової 

ізоляції, вітчизняний та зарубіжний досвід організації відновлення осіб, 

звільнених з примусової ізоляції, визначено завдання публічного управління 

у цій сфері. 

 

1.1. Категорійно-понятійний апарат у сфері відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища та постізоляційного супроводу 

осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції  

 

Звільнення та повернення на Батьківщину бранців Кремля є одним з 

найчутливіших питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Разом з 

тим, власне словосполучення «бранці Кремля» входило в суспільно-

політичний вжиток поступово, ставши фактично активно вживаним вже у 

2018 році. «Полонені», «заручники», «політичні в’язні», «бранці Кремля», 

«військовополонені» є поняттями, які вживаються щодо людей, які були 

позбавлені свободи терористичними угрупованнями ОРДЛО або 

окупаційними російськими військами, або органами влади РФ, або за 

запитом органів влади РФ на території тимчасово окупованих окремих 

районів Донецької та Луганської областей, або на території анексованої АР 

Крим, або на території Російської Федерації, або на території інших держав 

(наприклад, на території Білорусії). 
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Так, якщо протягом 2014–2015 років терміни «полонені» та 

«військовополонені» активно застосовувались в процесі звільнень та 

взаємних звільнень, про які домовлялись і які забезпечували як представники 

державних органів, так і представники недержавного сектору, то в 2016-2017 

поняття «полонений» де факто уникали, і основним терміном в офіційному 

контексті стало поняття «заручники», яке доволі швидко доповнилось 

терміном «політичні в’язні». Навіть під час «великого звільнення», яке 

відбулось 27.12.2017, йшлося про звільнення 74 заручників, в тому числі 33 

військовослужбовців, які потрапили до полону, захищаючи суверенітет та 

територіальну цілісність України, тож за визначенням мали бути визначені як 

військовополонені. 

Термін «військовополонені» повернувся до активного офіційного 

вжитку тільки в контексті захоплення росіянами екіпажів 3 бортів ВМС 

України 25 листопада 2018 року, внаслідок чого 24 військовослужбовці 

Збройних Сил та Служби безпеки України потрапили до російського полону. 

Така «обережність» застосування терміну, визначеного не тільки 

міжнародним гуманітарним правом, а й національною нормативно-правовою 

базою, має кілька причин, основною з яких є гібридний характер російської 

агресії та стигматизація полону, успадкована українською армією від армії 

радянської. 

Враховуючи, що станом на 1 січня 2020 року через полон 

терористичних угруповань та окупаційних російських військ лише на 

території тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської 

областей пройшло понад 3 600 громадян України (як військових, так і 

цивільних), а також понад 120 осіб потрапили до незаконного ув’язнення на 

території анексованої АР Крим, питання коректного застосування відповідної 

термінології набуває дуже важливого значення, оскільки спектр проблемних 

питань, які виникають в такому контексті, є дуже широким – від питань 

відновлення здоров’я та соціального захисту звільнених з полону осіб, до 

питань військово-політичного характеру та питання відновлення 
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справедливості та відповідальності за скоєні окупантами злочини проти 

людяності та воєнні злочини. 

Таким чином, ситуація невикористання термінів, визначених 

міжнародними та національними правовими актами, чітко проявила 

проблему відсутності в національних наукових та прикладних джерелах 

поняття, яке б створювало для всіх визначених нормативно-правових 

категорій єдиний позаполітичний базис, або ж давало можливість 

застосовувати всі існуючі правові категорії в єдиному позаполітичному 

контексті. 

Управління процесами, пов’язаними з наслідками перебування людини 

в у вимушеній або примусовій ізоляції (зокрема полоні) в контексті 

відновлення людини після полону є новим викликом для сфери державного 

управління української держави. Починаючи з років після закінчення Другої 

світової війни, ключовим питанням держави щодо звільнених з військового 

полону громадян СРСР було забезпечення ефективних фільтраційних 

механізмів, встановлення рівня «надійності» звільненої з полону особи та 

оцінка відповідних ризиків. Питання створення умов для ефективного 

відновлення колишніх військовополонених, які сприймались державою як 

джерело ризиків, на порядку денному не стояло.  

Дослідженням історичних та правових аспектів військового полону 

займались ряд дослідників, зокрема В.Карпов, І.Срібняк, О.Потильчак та інші 

[73, 107, 117, 164], історико-правові аспекти становища військовополонених, 

досліджували, зокрема, О.Ф. Гордєєв, Р.Нахтігаль, Й.Й.Саєвич, В.Карпов, 

І.Срібняк, О.Потильчак, А.Тарасов, В.Саранча [19, 38, 73, 107, 162–164, 189], 

соціологічним аспектам полону приділяє активну увагу О.Полтораков [115]. 

Психологічні та психосоціальні аспекти перебування в полоні та його 

наслідків досліджувались цілою низкою вчених, зокрема В.Франклом, 

О.Д.Сафіним, О.В.Тімченком, Ю.М.Широбоковим, О.Сек та іншими [166, 

168].  Разом з тим питання психології перебування в умовах ворожого 

середовища (ізоляції) як самостійної наукової дисципліни – SERE психології 
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–  виникає в Сполучених Штатах Америки в рамках військової психології в 

другій половині 90х років ХХ століття. І саме дослідження в цій сфері лягли 

в основу реінтеграційної моделі роботи із звільненими з ізоляції 

військовослужбовцями, а також цивільними особами. Одним із засновників 

SERE психології та методологом реінтеграційної моделі є Г.Персіваль (Gary 

Persival, США), в Україні розвитком цього нового перспективного напрямку 

активно займаються Ю.Широбоков, К.Кравченко, О.Сек, інші фахівці. 

Важливо зважати на той факт, що традиційно у вітчизняній літературі 

термін «ізоляція» застосовується саме в контексті обмеження або 

позбавлення свободи внаслідок здійснення особою протизаконного діяння. 

Основними напрямками досліджень в цій сфері є дослідження ізоляції саме 

як виду покарання (Л.Мостепанюк), процесуальних аспектів позбавлення 

осіб свободи, виправного ефекту та виправних механізмів позбавлених волі 

осіб (Н.Бородовська), прав ізольованих осіб (М.Пузирьов, М.Лисенко, 

В.Льовочкін, О.Скакун та ін), а також механізмів адаптації до перебування в 

умовах ізоляції в місцях позбавлення волі (О. І. Папкін, В. Ф. Пирожков, В. І. 

Поздняков, С.Троцюк, І.Ярмиш, Н.Максимова та ін.) [16, 89, 102, 103, 113, 

153, 154, 90, 179, 195, 202]. 

В Україні питання соціальної адаптації осіб після перебування в місцях 

позбавлення свободи (в процесі відбування покарання за скоєні злочини) є 

одним із завдань соціального захисту населення. Так, Державний стандарт 

соціальної адаптації визначає організацію надання соціальної послуги 

соціальної адаптації особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі особам, які відбули покарання у вигляді обмеження 

або позбавлення волі на певний строк  [125]. 

Важливо зазначити, що питання відновлення та адаптації (реадаптації) 

людей після перебування у вимушеній або примусовій ізоляції (полоні), досі 

залишаються «недоторканними» у вітчизняній науковій традиції. Таким 

чином, формування категорійно-понятійного апарату, що може бути 

застосований для об’єктивного дослідження проблем потрапляння людини до 
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вимушеної або примусової ізоляції (полону) та її наслідків, і буде 

позбавлений політичного контексту, натомість враховуватиме досвід 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, є актуальною науковою проблемою. 

В цьому контексті формування категорійно-понятійного апарату в сфері 

відновлення особового вкладу в умовах ворожого середовища та 

постізоляційного відновлення громадян, синхронізовану зі стандартами 

НАТО та провідними практиками країн-членів та партнерів НАТО, 

доповнену категоріями, які враховують досвід проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів в умовах гібридної агресії, є важливим та 

актуальним науковим завданням. 

Полон як суспільно-політичний феномен є невід’ємною складовою 

воєн та збройних конфліктів, а отже і розвитку сучасної людської цивілізації. 

За різних епох змінювалось не тільки ставлення до полону та полонених – 

власне, зміст понять «полон» та «полонені» трансформувався та отримував 

різне наповнення, поширюючись на різні категорії людей, або суттєво 

звужуючись. 

Так, в Українській малій енциклопедії професора Є.Онацького 

полонені визначені як «вояки, чи взагалі люди, захоплені ворогом в полон» 

[114], тобто це можуть бути і військовослужбовці, і цивільні особи. 

Водночас, починаючи з 1949 року, в міжнародному гуманітарному праві 

чітко визначається термін «військовополонені», яких стаття 4 Женевської 

конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 

визначає як «осіб, які потрапили в полон до супротивника й належать до 

однієї з таких категорій:  

1. Особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також членів 

ополчення або добровольчих  загонів,  які є частиною цих збройних сил.  

2. Членів інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема членів 

організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють 

на своїй території або за її межами, навіть якщо цю територію окуповано, за 
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умови, що ці ополчення або добровольчі загони, зокрема організовані рухи 

опору, відповідають таким умовам:  

a) ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих;  

b) вони  мають постійний відмітний знак,  добре розпізнаваний на 

відстані;  

c) вони носять зброю відкрито;  

d) вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями війни.  

3. Членів особового складу регулярних збройних сил, які заявляють про 

свою відданість урядові або  владі, що не визнані державою, яка їх затримує. 

4. Осіб, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до 

їхнього складу, наприклад цивільних осіб з екіпажів військових літаків, 

військових кореспондентів, постачальників, особового складу робочих 

підрозділів або служб побутового обслуговування збройних сил, за умови, 

що вони отримали на це дозвіл тих збройних сил, які вони супроводжують, 

для чого останні видають їм посвідчення особи за зразком, наведеним у 

додатку до Конвенції.  

5. Членів екіпажів суден торговельного флоту, зокрема капітанів, 

лоцманів та юнг, а також екіпажів цивільних повітряних суден  сторін  

конфлікту, які не користуються більш сприятливим режимом згідно з будь-

якими іншими положеннями міжнародного права.  

6. Жителів неокупованої території, які під час наближення ворога  

озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу 

сформуватися в регулярні війська, за умови, що вони носять зброю відкрито 

й дотримуються законів і звичаїв війни» [57]. 

Інструкцією про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного 

права у Збройних Силах України, затвердженою Наказом Міноборони від 

23.03.2017 № 164, військовополонені визначені як «комбатанти, які 

опинились у полоні під час міжнародного збройного конфлікту, незалежно 

від їхнього стану - здорові, хворі або поранені» [128].  
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Цим же документом комбатанти визначені як «особи, які можуть брати 

безпосередню участь у воєнних діях та входять до складу збройних сил 

сторін», також зазначено, що термін «комбатант» застосовується під час 

міжнародного збройного конфлікту. Фактично Інструкцією повністю 

імплементуються норми Женевської конвенції про поводження з 

військовополоненими в систему нормативно-правових документів Збройних 

Сил України. 

Таким чином, при визначенні захопленої особи військовополоненим 

чинник виконання військового обов’язку або виконання функцій оборони, 

або забезпечення збройних сил є дуже важливим. Тобто, термін 

«військовополонений» може застосовуватись як до військовослужбовців 

Збройних Сил України, інших сил оборони, так і до добровольців, які 

захищали суверенітет та територіальну цілісність у складі самоорганізованих 

підрозділів територіальної оборони навіть до моменту входження цих 

підрозділів до складу регулярних підрозділів сил оборони країни. 

Не менш важливим є те, що щодо власне полону у Інструкції зазначено, 

що «військовий полон є не покаранням, а тимчасовим обмеженням 

можливості брати участь у бойових діях» [128]. 

Внаслідок агресії Російської Федерації, яка розпочалась 20.02.2014, 

відбулась анексія території Автономної Республіки Крим, окупація окремих 

районів Донецької і Луганської областей, що, в свою чергу, спричинило 

численні жертви як серед цивільного населення, так і серед осіб, що входять 

до військових формувань та правоохоронних органів держави.  

Чинними нормативно-правовими актами визначено, що жертвами 

збройного конфлікту є поранені та хворі; особи, які потерпіли  корабельну 

аварію (аварію літального апарата); особи, зниклі безвісти; загиблі (померлі); 

військовополонені або інші особи, свобода яких обмежена у зв’язку зі 

збройним конфліктом; цивільні особи, які знаходяться в районі воєнних дій 

та на окупованій території [112]. 
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Крім захоплення військовослужбовців, які входять до складу сил 

оборони або сил безпеки, терористичні угруповання незаконно позбавляють 

волі і утримують у заручниках цивільних осіб та використовують їх в якості 

“обмінного фонду” в переговорах з українською владою. Точну кількість 

таких осіб встановити неможливо, адже вона постійно змінюється в 

залежності від злочинної волі керівництва квазідержавних утворень та їх 

кураторів з Російської Федерації. Однак із впевненістю можна говорити, що 

ризик бути незаконно позбавленими волі є високим для всього цивільного 

населення окупованих територій. 

Всіх цих осіб можна об’єднати єдиним поняттям “особи, які 

перебували або перебувають у примусовій ізоляції”. Примусова ізоляція є 

поняттям, яке визначає особливості стану таких осіб і допомагає поставити їх 

інтереси на перше місце, уникнувши нюансів політичного контексту (див 

додатки В, Г).  

Власне термін «ізоляція» (англ. isolation) застосовується арміями країн-

членів НАТО для визначення перебування особового складу в особливих 

умовах – без контакту з бажаним для них середовищем, тобто в умовах 

ворожого середовища (англ. hostile environment) [203]. Перебування в ізоляції 

може бути вимушеним або примусовим     (рисунок 1.2.). 

Рисунок 1.1. Види ізоляції та категорії осіб 
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Вимушеною ізоляцією є стан повної або часткової відсутності 

контактів особи з бажаним для неї середовищем внаслідок потрапляння у 

ситуацію, що склалася у зв’язку з виконанням особою службового обов’язку 

або професійних завдань, в якій особа була змушена самостійно або у складі 

групи виживати та/або уникати примусової ізоляції, у тому числі полону, в 

умовах неможливості отримання необхідної допомоги. 

Примусовою ізоляцією є стан повної або часткової відсутності 

контактів особи з бажаним для неї середовищем, внаслідок незаконного 

позбавлення особи особистої свободи із застосуванням заходів фізичного, 

психологічного та/або іншого впливу.  

Наприклад, екіпаж літального апарату, який катапультувався над 

ворожою територією, потрапляє у вимушену ізоляцію, в якій він перебуває 

або до його повернення на свою територію внаслідок власних самостійних 

дій, або внаслідок спеціально спланованої операції щодо його повернення, 

або до потрапляння до примусової ізоляції – полону.  

Таким чином, примусова ізоляція трактується як один з 

найекстремальніших станів людини, коли її свобода та спроможність 

приймати власні рішення є дуже суттєво обмежені без жодних на це 

визнаних суспільством підстав (на відміну від відбування покарання у місцях 

примусового ув’язнення за скоєні злочини на підставі рішення суду), а також 

в переважній більшості випадків супроводжуються різноманітними формами 

фізичного, психологічного впливу або тиску (індоктринація, тортури тощо) 

та різними видами експлуатації. 

Перебуваючи як у вимушеній, так і у примусовій ізоляції, людина має 

самостійно виживати, уникати уполонення або експлуатації, проявляти 

стійкість до ворожого середовища та намагатись повернутись з нього до 

«своїх». Комплекс навичок, якими має володіти військовослужбовець, який 

перебуває у ворожому середовищі (ізоляції), щоб як мінімум вижити, а як 

максимум – повернутись, має усталену абревіатуру SERE: Survival 

(виживання), Evasion (уникнення), Resist (опір), Escape/Extract 
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(втеча/вилучення). Напрацювання відповідного комплексу навичок 

називається SERE-підготовкою, або підготовкою до перебування в умовах 

ворожого середовища або ізоляції.  

Людина, яка повертається з ізоляції, безумовно потребує відновлення. 

Важливо зазначити, що країни-члени НАТО мають стандартизовані 

угоди щодо організації повернення та відновлення особового складу, яким 

має відповідати національна нормативно-правова база, яка регулює 

відповідні дії та операції (процеси). 

Відповідно до Об’єднаної союзницької доктрини щодо відновлення 

особового складу в умовах ворожого оточення (AJP-3.7) відновленням 

особового складу є сукупність військових, дипломатичних та цивільних 

зусиль для забезпечення повернення, відновлення та реінтеграції особового 

складу, який перебуває в ізоляції [203]. 

Варто зупинитись на самому терміні відновлення (англ.: recovery). 

Recovery є багатозначним словом. Електронний словник 

www.lexico.com визначає recovery як: 

1) повернення до нормального стану здоров’я, мислення, 

відновлення фізичної сили: «а return to a normal state of health, mind, or 

strength»; 

2) конкретна дія або процес відновлення володіння або контролю 

над чимось вкраденим або втраченим: «the action or process of regaining 

possession or control of something stolen or lost. 

3) процес переробки або вилучення джерела енергії або 

промислових хімічних речовин для використання, повторного використання, 

переробки відходів: «the process of removing or extracting an energy source or 

industrial chemical for use, reuse, or waste treatment. 

Походить Recovery від англо-норманського recoverie, яке в свою чергу 

походить від recovrer, тобто «повернутись», ‘get back’ [220]. 

Інші словники дають дуже близькі переклади, які, можуть акцентувати 

по суті різні нюанси цих же процесів. 
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Так, Oxford Advanced Learner's Dictionary пропонує такі пояснення 

поняття recovery: процес одужання після хвороби або поранення (the process 

of becoming well again after an illness or injury), процес посилення або 

повернення сили (the process of improving or becoming stronger again); дія або 

процес повернення втраченого або загубленого (the action or process of getting 

something back that has been lost or stolen). Одним із прикладів усталених 

термінів із словом recovery наводиться recovery room - «кімната 

відновлення», тобто приміщення в шпиталі, де пацієнта доглядають 

безпосередньо після операції – тобто одразу після активних зовнішніх 

втручань [221]. 

Таким чином, різні значення слова recovery стосуються спектру дій 

та/або процесів, пов’язаних із віднайденням, поверненням чогось втраченого 

або відокремленого, одужанням або зціленням поранених або постраждалих, 

компенсацією втраченого, відновленням та посиленням, причому 

посиленням як в процесі відновлення після якогось процесу, так і з 

урахуванням подальшого використання, тобто збагаченням [220–223].  

Весь цей спектр значень поняття recovery і застосовується в контексті 

фактичного або можливого перебування людини в умовах ворожого 

середовища та наслідків такого перебування. 

В українській мові найближчим за значенням до слова recovery є 

поняття «відновлення», яким можна описати як процеси та дії, пов’язані із 

забезпеченням відновлення чисельності особового складу (в тому числі 

шляхом його повернення або звільнення з ізоляції), відновленням фізичного 

та психічного здоров’я, психіки військовослужбовців та цивільних осіб, 

відновленням втраченого за певних обставин (в тому числі документів та 

цінностей), відновленням справедливості тощо. 

Цікавим є також усталена в обох мовах практика застосування як 

поняття recovery, так і поняття відновлення в контексті ресурсів, які можуть 

бути використані повторно. Разом з тим в англійській мові термін recovery 

застосовується також в значенні «збагачення» або «попереднє посилення», в 
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той час як в українські мові не вдалося знайти випадків застосування 

термінів «збагачення» та «відновлення» як синонімів. Водночас аспект 

«попереднього посилення» дуже логічно сприймати важливим чинником 

підвищення ефективності відновлення в майбутньому, якщо така 

необхідність виникне. 

Таким чином, вважаємо доцільним для перекладу слова recovery в 

контексті можливого потрапляння до вимушеної або примусової ізоляції, 

перебування особи в умовах ворожого середовища та його наслідків 

використовувати саме українське поняття відновлення. 

Аналіз Об’єднаної союзницької доктрини щодо відновлення особового 

складу в умовах ворожого оточення (Personnel Recovery in a Hostile 

Environment, AJP-3.7) [203], а також реінтеграційної моделі Міністерства 

оборони США показує, що відновлення особового складу в контексті 

можливого перебування в умовах ворожого середовища та роботи з його 

наслідками має включати: підготовку особового складу до можливого 

перебування в умовах вимушеної або примусової ізоляції; збір та аналіз 

інформації щодо ізольованих осіб; супровід членів сімей ізольованих осіб; 

організацію визволення/повернення ізольованих осіб; відновлення здоров’я 

та реінтеграційні заходи; аналіз досвіду звільнених щодо їх перебування у 

примусовій ізоляції; підготовку пропозицій до політичних та нормативно-

правових документів для забезпечення ефективного відновлення особового 

складу сил оборони. 

Таким чином, важливо підкреслити, що термін «відновлення після 

перебування у ворожому середовищі» в контексті відповідних 

стандартизованих угод Північноатлантичного альянсу та в контексті 

відповідної роботи з особами, звільненими з вимушеної або примусової 

ізоляції, передбачає не тільки процес власне відновлення фізичного та 

психічного здоров’я звільнених/повернених осіб, але і комплекс заходів, 

спрямований як на підготовку людини до можливого перебування у 

ворожому середовищі, так і на забезпечення повернення або звільнення 
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людини з ізоляції – тобто забезпечення самої можливості відновлення 

людини та, власне, відновлення чисельності відповідного підрозділу та і 

збройних сил в цілому шляхом повернення своїх. 

Запорукою ефективного відновлення людини після перебування в 

умовах ізоляції є правильно організовані реінтеграційні та постізоляційні 

заходи (рисунок 1.2.). З урахуванням вимог стандартизованих угод 

Північноатлантичного альянсу пропонуємо визначати реінтеграцію як 

комплекс заходів, спрямований на відновлення та повернення до 

повноцінного виконання обов’язків військовослужбовцем, звільненим з 

вимушеної або примусової ізоляції, що передбачає надання медичної та 

спеціалізованої психологічної допомоги, проведення індивідуального психо-

інформаційного розвантаження. 

В той час як термін «реінтеграція» в контексті відновлення після 

ізоляції застосовується саме до військовослужбовців, і реінтеграційні заходи 

мають чітку мету – повернення військовослужбовця, 

звільненого/поверненого з ізоляції, до виконання обов’язків за призначенням, 

термін постізоляційні заходи застосовується до відновлення після ізоляції 

цивільних осіб. Цілі постізоляційних заходів встановлюються індивідуально 

в кожному конкретному випадку (див. рисунок 1.2.). 

Рисунок 1.2. Види заходів відповідно до категорій осіб, звільнених з ізоляції 
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Таким чином, постізоляційні заходи спрямовані на відновлення та 

постізоляційну адаптацію осіб, звільнених з примусової ізоляції, які 

проводяться одразу після звільнення особи з вимушеної або примусової 

ізоляції. Постізоляційною адаптацією є процес адаптації особи, звільненої з 

вимушеної або примусової ізоляції, до взаємодії з іншими людьми та 

забезпечення власної життєдіяльності, відновлення або формування здатності 

до самозабезпечення, зокрема здатності до виконання службових та 

посадових обов’язків, готовності до працевлаштування. 

Процес постізоляційної адаптації може тривати довше, ніж власне 

реінтеграційні та/або постізоляційні заходи, тому для забезпечення 

ефективної постізоляційної адаптації велике значення має постізоляційний 

супровід.  

Постізоляційним супроводом є заходи, які проводяться з метою 

сприяння постізоляційній адаптації, повноцінному відновленню фізичного та 

психічного здоров’я особи після її перебування у вимушеній або примусової 

ізоляції, а також її здатності до самозабезпечення, які розпочинаються після 

завершення реінтеграційних та постізоляційних заходів та тривають не 

менше ніж 12 місяців.  

Реінтеграційні та постізоляційні заходи, а також заходи 

постізоляційного супроводу є тісно пов’язаними між собою. Процес 

відновлення особи після перебування у вимушеній або примусовій ізоляції 

буде ефективним за умови системної організації процесів відновлення. Таким 

чином, доцільно визначити систему реінтеграції та постізоляційного 

супроводу особового складу як систему суб’єктів, які організовують та 

здійснюють комплекс реінтеграційних та постізоляційних заходів, а також 

взаємозв’язків між такими суб’єктами, спрямованих на інституційне, кадрове 

та матеріально-технічне забезпечення таких заходів. 

Станом на 1.01.2021 в Україні триває напрацювання нормативно-

правової бази проведення заходів відновлення особового складу сил оборони 

та сил безпеки та створення відповідної системи. Наша країна вже має 
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підготовлених фахівців в сфері відновлення особового складу, із досвідом 

проведення комплексу реінтеграційних та постізоляційних заходів відповідно 

до стандартів НАТО, які проводились з особами, звільненими з примусової 

ізоляції, починаючи з 27.12.2018.  

 

1.2. Завдання публічного управління у сфері відновлення осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції 

 

Вирішення проблемних питань осіб, які перебувають в примусовій 

ізоляції або звільнені з неї, та членів їх сімей (що було проаналізовано у 

першому розділі), має бути однією із стратегічних цілей державного 

управління постізоляційним відновленням громадян. Потрапляння громадян 

України до примусової ізоляції породжує проблеми не тільки для них самих 

та їх сімей, а і для суспільства та держави в цілому. Несвоєчасне та неякісне 

їх розв’язання підвищує соціальне та політичне напруження в суспільстві, що 

в умова ведення гібридної війни РФ проти України країна-агресор 

використовує як один з інструментів впливу на нашу країну. 

Терміни завдання публічного управління, завдання державної політики 

є усталеними як в науковій, так і в практичній управлінській площині. В той 

же час термін виклик у вітчизняній практиці державного управління зазвичай 

не несе наукового навантаження, а здебільшого вказує на контекст та 

модальність, потенційну або реальну наявність певних перешкод, 

складнощів, які виникли або можуть виникнути. 

Академічний тлумачний словник української мови трактує виклик, 

зокрема, як заклик до змагання, до участі в чому-небудь, або ж категоричну, 

різку пропозицію вступити в боротьбу, поєдинок або дію, спрямовану на те, 

щоб втягнути у поєдинок. Категоричність підкреслюється і дієсловом, яке 

уживається  разом із словом виклик – його саме кидають  [18]. 
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Водночас, поняття виклик аналізується в наукових працях, присвячених 

дослідженню питань національної безпеки, в тому числі і глобальних її 

аспектів [165]. 

В західній науковій, політичній та управлінській традиції термін 

виклик (challenge) застосовується дуже активно. Значною мірою це 

спричинено доволі широким колом усталених лексичних значень. Тож, 

виклик може трактуватись як ситуація, що потребує великих розумових чи 

фізичних зусиль для успішного виконання, а тому перевіряє здібності 

людини, запрошення до змагання або участі, особливо в грі чи суперечці, 

запит щодо правдивості чи законності чогось, інструкція солдату чи охороні. 

В американській правовій традиції термін challenge застосовується у 

визначенні акт відмови прийняти когось членом журі присяжних [208]. 

Новизну та мотиваційність як характерні ознаки виклику наводить 

Macmillan, визначаючи виклик як «щось, для чого потрібно багато навичок, 

енергії та рішучості впоратися чи досягти, особливо те, що ви ніколи раніше 

не робили і вам буде подобатися робити». Серед інших визначень слова 

challenge словник пропонує такі: важка праця та зусилля; дія чи ідея, яка 

ставить під сумнів, чи є щось правдивим, точним чи законним; відмова 

прийняти чиюсь владу [209]. 

Також challenge може бути перекладений як претензія, що в контексті 

проблем осіб, примусово позбавлених свободи, вбачається дуже влучним. 

В цілому здебільшого в управлінських та політичних документах країн 

Північноатлантичного альянсу термін challenge застосовується саме в 

контексті первинної оцінки ситуації, яка потребує реагування державних 

органів. Аналіз застосування терміну «виклики» в контексті публічного 

управління та державної політики в Україні в цілому відповідає практиці 

західних колег, водночас у вітчизняних реаліях він часто є певною мірою 

синонімічним перешкодам або загрозам. 

Згідно концепції «виклик-відгук» А.Дж.Тойнбі, викликом є 

фундаментальна проблема, з якою стикається цивілізація впродовж свого 
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життєвого процесу. Його дихотомічною парою є відгук, який показує, як 

цивілізація справляється з даною проблемою, включаючи спосіб вирішення 

та поведінку людей в умовах загрози існуванню цивілізації. Як правило, 

викликом є зовнішній стимул розвитку цивілізації, а відгуком — внутрішній. 

Виклики цивілізації кидає як природне, так і соціальне середовище [193-194]. 

Якщо інтерполювати сутність концепції «виклик-відгук» на площину 

предмету дослідження, можемо сказати, що формування та впровадження 

системи ефективних механізмів публічного управління постізоляційним 

відновленням громадян, є адекватним відгуком системи державного 

управління на виклики уполонення громадян України Російською 

Федерацією та її проксі в ході та гібридної агресії Росії проти України та 

порушення РФ міжнародної Конвенцій про поводження з 

військовополоненими та про захист прав цивільного населення. Такий 

виклик спонукнув систему державного управління до розвитку та 

самовдосконалення. Враховуючи, що тема полону активно використовується 

як інструмент гібридної агресії, відсутність адекватного відгуку – в нашому 

випадку повноцінного впровадження – дійсно підвищує ризики деградації 

суспільства, зокрема і через відсутність протидії активним деструктивним 

впливам, спрямованим саме на руйнацію українського суспільства як 

самодостатньої самоідентифікованої спільноти. 

Професійно виявлена проблема допомагає коректно сформулювати 

ціль або задачу публічного управління та мінімізує різноманіття загрозливих 

наслідків. Водночас чітко виявлені актуальні ризики та загрози дозволяють 

сформулювати чіткі завдання, виконання яких сприятиме як мінімум 

стабілізації, а часто і покращенню або виправленню несприятливої ситуації. 

В такому контексті важливо зазначити, що публічне управління як 

система або комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей та 

виконання завдань, визначених документами стратегічного планування, має 

застосовувати механізми та інструменти, які забезпечуватимуть найбільш 

ефективний результат. 
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Механізми публічного управління, які мають бути застосовані для 

досягнення цілей та виконання завдань публічної політики, визначаються з 

урахуванням специфіки питань, які виникатимуть в процесі її реалізації. 

Таким чином, і державна політика щодо осіб, позбавлених свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, і публічне управління в цій сфері мають 

обов’язково враховувати особливості стану ізоляційної компресії людей, 

щойно звільнених з полону, який спричинює специфічне сприйняття 

звільненими людьми інших людей та обставин, а також робить їх уразливими 

до зовнішніх впливів, підвищує ризики психологічної ретравматизації, 

особливо в перший час після звільнення. Також мають бути враховані цілі, 

механізми, інструменти та можливі наслідки цілеспрямованих інформаційно-

психологічних впливів на індивідуальну та колективну свідомість, які 

здійснюються з використанням звільнених з полону, членів сімей полонених 

та звільнених та теми полонених як такої. Важливим є розуміння факту 

використання теми полонених і звільнених з полону, та різних форм  

інформаційно-психологічної експлуатації самих полонених та звільнених 

осіб (а не тільки потенційної їх вербовки супротивником), які можуть 

застосовуються як самостійно, так і в поєднанні з іншими методами 

гібридної агресії з метою дестабілізації українського суспільства. 

Ефективне публічне управління системою постізоляційного 

відновлення громадян має передбачати застосування системи механізмів 

публічного управління. При цьому важливо застосовувати саме ті механізми, 

ефективність застосування яких в цій сфері є доведеною.  

Приступаючи безпосередньо до дослідження механізмів публічного 

управління важливо проаналізувати не лише їх ефективність, а й дослідити 

сучасні наукові підходи власне до визначення механізмів публічного 

управління. В цьому контексті важливо проаналізувати два ключових 

поняття – публічне управління та механізми публічного управління – як 

сутнісно, так і в контексті практики їх застосування в наукових дослідженнях 

та управлінській практиці. 
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Суті понять «державне управління» та «публічне управління», зокрема 

в контексті сучасних суспільно-політичних процесів, приділяють увагу 

багато сучасних дослідників, зокрема, Н. Нижник, Н. Гончарук, М. Лахижа, 

Л. Новак-Каляєва, Р. Мельник, А.Дегтяр, В.Дзюндзюк, С. Чернов, В. 

Воронкова, В. Банах, О. Соснін, П. Жукаускас, Й. Ввайнхардт, Р. 

Андрюкайтене, В. Савенко, Ю. Шаров, А.Семенченко, Л.Бєлова, А., 

Кузнєцов, О.Оболенський, Ю.Сурмін, С.Попов, Н.Гавкалова, Т.Желюк, 

І.Чикаренко та інші [39, 49, 50, 70, 84, 87, 93, 109, 152, 157, 161, 170, 173, 186, 

200]. 

Враховуючи, що сфера публічного управління України є такою, що 

формується і при цьому розвивається з системи державного управління, 

важливо чітко сформулювати відмінність публічного та державного 

управління. На наш погляд, цей ракурс дуже вдало підкреслила І.Аль-Атті, 

зазначивши, що «публічне управління являє собою різновид суспільно 

корисної діяльності, який здійснюється певною сукупністю суб’єктів, у т. ч. 

органами державної влади, місцевого самоврядування тощо. При цьому 

більш повною мірою мають використовуватися позапримусові механізми (на 

відміну від «державного управління», яке базується на механізмах примусу 

суб’єкта управління) та проявлятися у зовнішніх відносинах органів 

виконавчої влади з іншими органами публічної влади, а також приватними 

особами. Публічне управління забезпечує значне підвищення ефективності 

управлінської діяльності внаслідок високого рівня громадської підтримки та 

консолідації суспільства навколо спільних цілей» [2]. 

Таким чином, термін «державне» не варто автоматично заміщати 

терміном «публічне», оскільки публічне та державне управління є різними 

моделями управління справами суспільства, тож мають різну методологію та 

сутнісне наповнення.  

Щодо механізмів публічного управління варто зазначити, що їх 

дослідження не втрачає актуальності, а предмет дослідження не 

вичерпується, попри велику увагу вчених та практиків, що, на нашу думку, 
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визначається самою природою механізмів управління та тим, що вони 

еволюціонують разом з суспільством та державою. 

Аналіз праць В.Авер’янова, О.Амосова, Г.Астапова, Г.Атаманчука, 

В.Бакуменка, С.Бєлая, Вакуленка М., В.Князева, І.Булєєва, З.Гбур, 

А.Гладишева, А.Дєгтяра, В.Дрешпака, В.Єлагіна, В.Іванова, В.Патрушева, 

С.Єгоричевої, П.Єгорова, Ю.Лисенка, О.Єрьоменко-Григоренко, О.Ковалюк, 

В.Коломійчук, О.Коротич, М.Круглова, А.Кульмана, Д.Карамишева, 

О.Крутій, А. Кузнєцова, Ю.Куц, В.Малиновського, В.Мартиненко, 

В.Міненка, Н.Мойсеєва, Г.Мостового, Н.Нижник, О.Оболенського, 

Г.Одінцова, О.Орлова, Л. Приходченко, Р.Рудніцької, А.Семенченка, 

О.Сидорчука, В.Сичової, А.Соколова, О.Стельмаха, З.Рум’янцева, 

Ю.Тихомирова, С.Чукут, Ю.Федорчака, О.Халецького, Л.Юзькова інших 

дослідників [3-5, 7, 10, 13, 14, 17, 25, 27, 28-31, 33-35,  43-45, 53, 54, 56, 71, 

83, 85, 91, 95-97, 101, 104, 106, 110, 119, 151, 169-174, 177, 183-185, 197, 212], 

а також аналіз сучасної практики державного та публічного управління, на 

нашу думку, дозволяє сформулювати визначення механізму публічного 

управління як системи інструментів, способів та методів управління 

державними та суспільними процесами. 

Вважаємо важливим підкреслити, що механізми публічного управління 

не тільки передбачають застосування ширшого кола інструментів, ніж 

механізми державного управління або публічного адміністрування, а й мають 

своїм предметом інше коло процесів, яке не тільки є ширшим, але і виходить 

за межі суто державного управління. 

Досвід України, починаючи з 2014 року, показав, шо саме публічні 

процеси є дуже важливим чинником суспільного розвитку та збереження й 

розвитку держави. 2014-2015 роки були тим періодом історії, який унаочнив 

різницю між власне державними, в тому числі управлінськими, процесами та 

процесами, які ініціювались та реалізовувались іншими публічними 

суспільними інституціями. Водночас можна сказати, що Україна 2014-2015 

років поставила питання про розширення традиційних меж сприйняття 
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держави, коли функції державних інституцій брали на себе громадяни, які 

прямо в процесі виконання цих функцій самоорганізовувались в публічні 

інститути нового типу, частина з яких потім увійшла до складу традиційних 

державних інституцій (як, наприклад, добровольчі батальйони увійшли до 

складу офіційних військових формувань), а частина так і залишилась в 

недержавному секторі (як, наприклад, волонтерські та благочинні організації, 

які продовжують надавати допомогу Збройним Силам, або організації та 

ініціативи громадського контролю за діями державної влади). 

З точки зору теорії публічного управління такі процеси цілком 

описуються законами, принципами та категоріями публічного управління, і 

можуть слугувати гарним наочним прикладом не тільки міжсекторальної 

взаємодії, а й динамічності та гнучкості процесів, що, в свою чергу, 

зумовлює важливість та ефективність проактивних та активних стратегій – на 

відміну від реактивних стратегій традиційного державного управління та 

адміністрування. 

Принагідно слід зазначити, що саме реактивний принцип реагування 

державного апарату (тобто реагування на проблему, що вже виникла) на 

виклики 2014-2015 років і визначав його неефективність в цей період. 

Враховуючи критичну необхідність реагування на цілий спектр загроз, в 

зазначений період функції такого реагування взяв на себе недержавний 

сектор – бізнес, благочинні організації, громадські об’єднання, спільноти та 

ініціативи самоорганізованих громадян.  

На наш погляд, такі спільноти та ініціативи самоорганізованих 

громадян України сформували де факто публічний інститут нового типу, 

іманентною властивістю якого стала готовність та спроможність ефективно 

виконувати функції держави, не будучи державною інституцією. Попри те, 

що глибоке дослідження цього нового інституту не є предметом цього 

дослідження, на нашу думку, є дуже важливим звернути увагу на кілька 

принципових моментів, які мають бути взяті до уваги, оскільки такі 

спільноти та ініціативи самоорганізованих громадян є активними суб’єктами 
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в сфері захисту прав та надання допомоги особам, звільненим з примусової 

ізоляції на тимчасово окупованих територіях. 

На нашу думку, феномен самоорганізованих громадян, готових та 

спроможних виконувати функції держави в умовах відмови державного 

апарату в тій чи іншій сфері, потребує чіткої диференціації з різноманіттям 

інших організацій та об’єднань недержавного сектору. Така диференціація є 

важливою не тільки з точки зору наукового інтересу, а є і дуже важливим 

інструментом мінімізації зловживань та ризиків. 

Саме ефективність виконання державних функцій, на нашу думку, є 

основним критерієм виокремлення самоорганізованих громадян, готових та 

спроможних виконувати функції держави як окремої публічної інституції. 

Можливість застосування об’єктивних критеріїв оцінювання такої 

ефективності – таких саме, як і для державних установ, дає можливість не 

тільки виокремити такі публічні інституції, а й визначити доцільність їх 

подальшого функціонування. Також такий критерій дозволить мінімізувати і 

специфічні гібридні загрози, коли під громадське об’єднання 

самоорганізованих громадян, готових та спроможніх виконувати функції 

держави маскуються схеми інфільтрації агентів ворожого впливу на 

українське суспільство. 

Ще одним критерієм, логічно пов’язаним з ефективністю виконання 

функцій держави, є актуальність виникнення та функціонування таких 

ініціатив. Динаміка суспільних процесів останніх років, починаючи                        

з 2014 року, дозволяє достатньо легко підібрати відповідні ілюстративні 

приклади. Так, якщо в 2014–2015 році брак спроможностей цілих секторів 

державних інституцій був очевидним, і його компенсація недержавним 

сектором стала питанням виживання країни, то вже починаючи з 2017 року 

«паралельність» виконання одних і тих же або подібних функцій державними 

органами та недержавними структурами стала спричинювати де факто 

розмивання зон відповідальності, і, як наслідком, гальмування реформ.  
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Зокрема, на прикладі сил оборони країни можна навести два приклади 

прояву принципу актуальності. Так, виникнення добровольчого руху                    

в 2014 році стало способом виживання країни, збереження її незалежності. 

Практично повна імплементація добровольчих формувань до складу 

військових формувань України, утворених згідно чинного законодавства, 

відбулась протягом 2015-2016 років, забезпечивши в такий спосіб 

повернення ситуації повністю в правове поле, і ліквідувавши ризики як для 

держави, так і для власне захисників-добровольців, оскільки вони отримали і 

правовий, і соціальний захист. Таким чином, будучи актуальними і критично 

необхідними в 2014-2015 роках, добровольчі формування (за дуже 

незначними винятками) із зниженням актуальності власне добровольчого 

формату фактично «влились» в офіційні військові формування. Основними 

чинниками зниження актуальності в цьому випадку стали не тільки зниження 

активності бойових дій на сході України, а й підвищення спроможностей 

офіційних військових формувань – тож, коли спроможності добровольчих та 

офіційних військових підрозділів фактично вирівнялись, їх об’єднання стало 

і логічним, і можливим. Таким чином, приклад виникнення добровольчих 

підрозділів захисників України в 2014–2015 роках та їх подальшої 

імплементації до складу військових підрозділів, утворених згідно чинного 

законодавства, є прикладом врахування принципів актуальності та суспільної 

затребуваності. 

Не менш цікавим та інформативним, на наш погляд, є приклад 

нехтування принципу актуальності на певному етапі, яким може бути 

діяльність волонтерських та громадських організацій, які займались                       

(і частково займаються) питаннями забезпечення та реформ Збройних Сил 

України. Як і у випадку із об’єднаннями добровольців, в 2014-2015 роках 

волонтерська допомога Збройним Силам України була без перебільшення 

питанням державної ваги. Разом з тим, починаючи з 2016 року почала 

проявлятись тенденція, яка стала очевидною вже у 2017 році, і полягала в 

тому, що активна волонтерська допомога Збройним Силам України почала 
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гальмувати процес їх реформування. Активна волонтерська допомога 

спокушала військових не поспішати повертати собі функції, які волонтери 

почали виконувати в 2014 через неспроможність сил оборони України. Разом 

з тим, питаннями, які «закривались» волонтерами, можна було успішно 

звітувати. Водночас волонтерам внаслідок цілої низки суб’єктивних причин 

було важливо продовжувати свою діяльність, навіть попри те, що в такий 

спосіб вони навіть почали провокувати конфлікти. 

Аналогічно, ставка на громадські організації як розробників та 

провайдерів реформ, була дійсно на часі в 2014–2015 роках. Разом з тим, в 

2016 році, коли ситуація об’єктивно змінилась, і держава відновила свої 

спроможності, «збереження» функцій планування та нормативно-правового 

забезпечення за громадським сектором як «норми» почало або гальмувати 

розвиток/реформу державних інституцій, або навіть провокувати конфлікти 

та протиставлення громадськими організаціями себе державному сектору. 

Прикладом ігнорування обох принципів – ефективності виконання 

функцій держави та актуальності виконання нетипових функцій – може бути 

практика розроблення громадськими організаціями проектів нормативно-

правових актів, зокрема проектів законів України, коли законопроєкти, 

розроблені представниками ГО, виявляються некоректними, а у разі їх 

прийняття – недієвими, що, в свою чергу, починає підвищувати ризики не 

тільки виникнення нових проблем для суспільства, а й простору для 

маніпуляцій, що буде детальніше викладено нижче. 

Враховуючи, що сфера постізоляційного відновлення є новою сферою 

публічного управління в Україні, одним із першочергових завдань є власне її 

створення, що в свою чергу визначає і особливості застосування відповідних 

механізмів публічного управління.  

За результатами роботи, яка проводилась в складових сектору безпеки і 

оборони країни та в суспільстві в цілому, можна стверджувати, що на 

сьогодні в країні в тій чи іншій формі вже існують всі ключові елементи 

системи постізоляційного відновлення громадян. Відсутність формального 
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визначення такої системи дозволила об’єктивно проаналізувати ефективність 

недержавного сектору в вирішенні нагальних проблемних питань зазначеної 

категорії осіб. Важливо розуміти, що відсутність активної координуючої ролі 

держави в процесах відновлення та постізоляційного супроводу громадян 

створює чітко зрозумілі ризики, які однозначно мають бути мінімізовані. 

 

1.3. Моделі організації роботи з людьми, звільненими з вимушеної 

або примусової ізоляції 

 

Примусова ізоляція є явищем, яке супроводжує розвиток сучасної 

цивілізації з моменту її виникнення. Перебування в примусовій ізоляції є 

одним з найскладніших станів для людини як психосоціальної істоти. 

Людина, звільнена з примусової ізоляції, об’єктивно потребує фізичного та 

психологічного відновлення, і буде підсвідомо або усвідомлено намагатись 

використати для цього будь-які інструменти або компенсатори. 

Ігнорування або нерозуміння процесів, які відбуваються з людиною під 

час перебування в умовах примусової ізоляції, та їх наслідків, а також 

нехтування специфікою цих процесів призводить до суттєвого підвищення 

ризиків подальшої травматизації як самої особи, звільненої з примусової 

ізоляції, так і членів її сім’ї. В той же час процес відновлення людини після 

ізоляції, організований з розумінням специфіки її перебування у ворожому 

середовищі, створює умови для дійсно повноцінного відновлення звільненої 

особи, сприяє її ефективній постізоляційній адаптації, мінімізації ризиків її 

подальшого травмування, знижує ризики розвитку розладів психіки та 

поведінки. 

Українське суспільство приділяє активну увагу потребам та проблемам 

осіб, звільнених з примусової ізоляції протягом 2014-2020 років, а також 

членам сімей таких осіб. Разом з тим на державному рівні адміністрування 

потреб та проблем зазначеної категорії населення недостатньо налагоджено. 

Будь-яке недопрацювання державних органів щодо проблемних питань 
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полонених, звільнених, членів їх сімей в умовах гібридної агресії проти 

України може спричинити не лише соціальні проблеми, а й бути використано 

як інструмент гібридного впливу на державу та суспільство. 

Різні країни мають різні підходи до сприйняття та реагування на 

проблеми, що виникають внаслідок потрапляння людей до примусової 

ізоляції, які в узагальненому вигляді можуть бути поділені на три основні 

підходи: упереджене ставлення до полону та його стигматизація; 

реабілітаційний підхід та реінтеграційна модель. 

 

Модель стигматизації полону 

Стигматизація полону та упереджене ставлення до полонених є 

властивим для авторитарних країн, зокрема колишнього СРСР. Саме цей 

спадок поки що зберігається в багатьох нормативних документах сил 

оборони України, що свідчить про продовження домінування пострадянських 

підходів до роботи з особовим складом сил оборони, принаймні в цих 

питаннях. І саме стигма полону дуже ускладнює роботу, спрямовану на зміну 

підходів до цих питань в Збройних Силах – не тільки на рівні впровадження 

нових практик, але і навіть на рівні робочих обговорень. Модель стигми 

передбачає жорстко детерміноване, здебільшого негативне, ставлення до 

полоненого як до об’єкту, при цьому навіть до осіб, звільнених з полону, 

продовжує застосовуватись термін «полонений». 

Сучасна історія породила і нові різновиди упередженого ставлення до 

полонених та звільнених з полону, а саме «героїзацію полону» та його 

травматизацію.  

Героїзація передбачає ставлення до людини як до героя тільки на 

підставі того факту, що вона потрапила до полону. Типовим, але далеко не 

єдиним проявом такого підходу є кейс Надії Савченко. Основний ресурс 

героїзації полягає в зручності такого підходу для переговорів про звільнення 

– «за героїв легше боротись». Основна загроза такого підходу полягає в його 

необ’єктивності та упередженості, що створює його зручним інструментом 
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для маніпуляцій збоку супротивника – зокрема, саме схему героїзації часто 

пробують застосувати щодо легалізації агентів ворожого впливу, яких 

намагаються «завести» на потрібні позиції в українському суспільстві саме 

через тему уполонення та подальшого звільнення. 

«Травматизація полону» ґрунтується на уявному концепті про те, що 

«всі, хто пройшов полон, є глибоко травмованими людьми, за визначенням 

нездатними повернутись до повноцінного нормального життя». Абсолютно 

всі дослідження, які проводились, починаючи з другої світової війни і 

стосувались різних аспектів перебування в полоні та його наслідків – 

соціальних, психологічних, політичних, не дають жодних підстав для таких 

тверджень та навіть більше – повністю їх спростовують. Тим часом міф про 

неспроможність людини після звільнення з полону з постійною 

періодичністю закидається в українські медіа та соцмережі. Підхоплюється 

він головним чином двома категоріями осіб – любителями «жовтих фактів» 

та іншими травмованими людьми, і певною мірою може слугувати навіть 

діагностичним інструментом. 

Системні дослідження, які проводились доказовими методами власне 

дослідниками психології полону, не знайшли жодних доказів таких 

припущень. Прикладом, який прямо спростовує такий підхід є один з 

науспішніших американських політиків кінця ХХ-початку ХХІ століття 

Джон Маккейн. 

Таким чином, однією з ключових перешкод на шляху ефективної 

постізоляційної адаптації звільненої особи є упереджене ставлення до полону 

та його наслідків, яке може бути як у самої звільненої особи, так і у 

суспільства, при цьому в суспільстві таке упереджене ставлення може 

цілеспрямовано формуватися, в тому числі і через загальнопоширені 

«гуманістичні» уявлення. Прикладами упередженого ставлення може бути не 

тільки сприйняття факту потрапляння до полону як «зради», але і 

трактування перебування в полоні героїчним вчинком за визначенням.  
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Будь-яке упередження та стигматизація полону та його наслідків є 

необ’єктивними, в переважній більшості випадків шкодять процесу 

постізоляційної адаптації звільненої людини та суттєво підвищують ризики 

маніпулювання як самою звільненою людиною, так і суспільством. Варто 

підкреслити, що стигматизація як «ставлення до людини, що примушує її 

почуватись дуже поганою або неважливою» [226] також є одним з видів 

упередженого ставлення до людини. Разом з тим героїзація, яка в більшості 

випадків базово асоціюється з позитивним спектром емоцій, несе для 

звільненої особи не менші ризики. 

 

Реабілітаційний підхід до постізоляційного відновлення 

Реабілітаційна модель надання постізоляційної допомоги ґрунтується 

на тезі про те, що будь-яка людина, звільнена з полону, потребує 

обов’язкової реабілітації. Принциповою відмінністю такого підходу від 

попереднього є безумовний акцент на необхідності відновлення після 

повернення людини з ізоляції. Однак, враховуючи, що такий підхід не є чітко 

формалізованим і може бути застосованим в дуже різних випадках, часто він 

посилює ризики, пов’язані з гіперопікою особи, звільненої з примусової 

ізоляції, а також з неврахуванням специфіки постізоляційних станів 

звільненого, що в свою чергу може призвести до протилежного ефекту і 

знизити здатність звільненої людини до постізоляційної адаптації. Крім того, 

не поодинокими є випадки ставлення до звільненої з полону особи як до 

об’єкту, якому має бути надана та або інша допомога, що по суті є також 

проявом упередженого ставлення до звільненої особи, яка б мотивація таке 

ставлення не спричинювала. 

Власне реабілітація є високоспеціалізованою допомогою, що 

здійснюється в рамках окремої стратегії охорони здоров’я. Всесвітня 

організація охорони здоров’я визначає чотири стратегії охорони здоров’я 

людини: профілактичну, лікувальну, реабілітаційну та стратегію 

паліативного догляду. Метою профілактики є попередження ризиків 
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порушення здоров’я та розвитку хвороб. Лікувальна стратегія застосовується 

щодо людей, які захворіли, і передбачає застосування методів активного 

впливу на організм людини, в тому числі фармацевтичного, хірургічного, 

радіологічного. Реабілітаційна стратегія застосовується з метою відновлення 

порушених фізичних або психічних функцій організму людини, тобто у 

випадку виникнення обмежень життєдіяльності людини – з метою 

компенсації або ліквідації таких обмежень. Стратегія паліативного догляду 

передбачає здійснення компексу заходів для забезпечення максимально 

можливого рівня якості життя людини, яка має захворювання або дисфункції, 

які неможливо вилікувати або компенсувати, і наявність яких унеможливлює 

самостійне життєзабезпечення такої особи.  

1) За визначенням ВООЗ, реабілітація передбачає використання усіх 

можливостей з метою зниження впливу станів, що обмежують 

життєдіяльність або призводять до інвалідизації, та забезпечення особам із 

обмеженнями життєдіяльності можливості досягнення оптимальної 

соціальної інтеграції. Як вбачається з цього визначення, в основу 

реабілітації має покладатися прагнення усунути обмеження 

життєдіяльності особи та запобігти інвалідності. Саме за такими 

принципами працює система реабілітації в розвинутих країнах світу. 

2) ВООЗ та міжнародні професійні спільноти фахівців реабілітації 

визначають такі принципи реабілітації: 

- орієнтованість на особу, що передбачає безпосередню участь особи, що 

потребує реабілітації або її законного представника, у розробці, 

реалізації та коригуваннях індивідуальної програми реабілітації; 

- цілеспрямованість – організація реабілітаційного процесу має бути 

спрямована на досягненні довго- та короткострокових цілей; 

- вчасність – реабілітація має розпочинатися в гострому періоді, одразу 

після стабілізації стану пацієнта, індивідуальна реабілітаційна 

програма має негайно коригуватися при будь-яких змінах 

функціонального стану особи; 
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- послідовність – кожний наступний етап реабілітаційного процесу має 

бути пов'язаний з попереднім етапом та враховувати функціональні 

досягнення особи, що потребує реабілітації; 

- неперервність – реабілітаційний процес має відбуватися безперервно 

протягом етапів реабілітації, з метою максимального використання 

потенціалу стратегії відновлення; 

- мультидисциплінарність – реабілітаційний процес забезпечується 

організованою групою фахівців (мультидисциплінарною командою); 

- функціональна спрямованість – реабілітаційні заходи мають на меті 

досягнення цілей, скерованих на відновлення, збереження або 

компенсацію функцій, необхідних для повсякденного функціонування, 

соціальної та професійної адаптації. 

Таким чином, реабілітація є високоспеціалізованою діяльністю в сфері 

охорони здоров’я, яка здійснюється виключно фахівцями з реабілітації і має 

цілі, відмінні від лікування або профілактичних заходів. Реабілітаційна 

допомога може надаватись одночасно з лікуванням або незалежно від нього.  

31.12.2020 набув чинності Закон України «Про реабілітацію в сфері 

охорони здоров’я», який визначає правові, організаційні та економічні засади 

проведення реабілітації особи з обмеженнями повсякденного 

функціонування у сфері охорони здоров’я  з метою досягнення та 

підтримання оптимального рівня функціонування людини в середовищі, яке 

її оточує. Прийняттям цього Закону створюються умови для надання 

кваліфікованої реабілітаційної допомоги в Україні. 

Водночас не менш важливим є чітке розуміння різниці між лікуванням, 

оздоровленням, реабілітацією, реадаптацією та рекреацією (відпочинком). 

 

Реінтеграційна модель відновлення після  

перебування в умовах ворожого середовища 

Реінтеграційна модель роботи з особами, звільненими з примусової 

ізоляції, базується на використанні адаптивного потенціалу людської психіки 
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до зовнішнього тиску та її здатності до відновлення після припинення такого 

тиску. Будь-які поведінкові прояви полоненого або звільненого з полону 

трактуються як нормальна реакція нормальної людини на ненормальні 

обставини. Метою роботи із звільненою з ізоляції людиною є повернення їй 

відчуття контролю над власним життям, нормалізації її реакцій, в тому числі 

і на травмуючі події, а також трансформація досвіду перебування в ізоляції в 

особистісний ресурс. Така робота може проводитись виключно фахівцями, 

які пройшли спеціалізовану підготовку, оскільки містить підвищені ризики 

психологічної травматизації як для осіб, звільнених з полону, так і для осіб, 

які з ними працюють.  

Окремий науковий погляд на полон як на одну з форм ворожого 

середовища, в якому людська психіка може зміцнюватись, загартовуватись, 

почав формуватись в середині 90х років ХХ століття. Дослідженню різних 

аспектів стійкості людської психіки до перебування в екстремальних умовах, 

а також феномену посттравматичного зростання приділяли увагу, зокрема, 

Гарі Персіваль (Gary Percival), Мікаель Камінськи (Michael Kaminsky), О.Лі 

МакКейб (O. Lee McCabe), Алан М. Лангліб (Alan M. Langlieb), Джордж С. 

Еверлі молодший (George S. Everly Jr.), Жанет Полайви (Janet Polivy), Пітер 

Херман (C.Peter Herman), М.Баст Оглу (M.Bast Ogclu), С.Мінека (S.Mineka), 

М.Пейкер (M.Paker), Т.Ейкер (T.Aker), М.Ліваноу (M.Livanou), Мішель M. 

Тугейд (Michele M. Tugade), Барбара Л.Фредріксон (Barbara L.Fredrickson), 

Вікторія Горбунова, Андрій Карачевський, Віталій Климчук, Галина Нетлюх, 

Олег Романчук, Сергій Бєлай, Альона Харитонова та інші [37, 74, 205, 211, 

217, 218, 219, 198, 224, 225]. Такі дослідження сприяли формуванню в рамках 

військової психології окремого напрямку – SERE-психології, тобто 

психології виживання (survival), уникнення (evasion), опору (resist) та втечі 

(escape/extract). 

В контексті постізоляційного відновлення SERE-психологія пропонує 

використовувати адаптивний потенціал людської психіки до екстремальних 

умов, а також природнє прагнення психіки до повернення до нормального 
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стану після звільнення з ізоляції. Такий підхід був апробований військовими 

психологами армії США наприкінці ХХ – напочатку ХХІ століть, що і було 

покладено в основу реінтеграційної моделі роботи з особами, звільненими з 

вимушеної або примусової ізоляції. Одним із засновників SERE психології та 

методологом реінтеграційної моделі є Г.Персіваль (Gary Persival, США), в 

України розвитком цього нового перспективного напрямку активно 

займаються Ю.Широбоков, О.Кравченко, О.Сек, Н.Мась, інші фахівці [65, 

166, 168]. 

Первинно особливості психології перебування в ізоляції, покладені в 

основу реінтеграційної моделі, почали досліджуватись на системному рівні 

військовими психологами Міністерства оборони Сполучених Штатів 

Америки наприкінці 90х років двадцятого століття. Власне реінтеграційна 

модель організації роботи із звільненим з ізоляції особовим складом армії 

США почала формуватися на початку 2000х років.  

В той час як метою реінтеграційних заходів є повернення звільненого з 

полону військовослужбовця до виконання його обов’язків, термін 

«постізоляційні заходи» застосовується до цивільних осіб, звільнених з 

примусової ізоляції, або ж до військовослужбовців, повернення яких до 

виконання військового обов’язку визнано неможливим або недоцільним. 

Таким чином і реінтеграційні, і постізоляційні заходи мають розпочинатись 

одразу після повернення (звільнення) особи з ізоляції. На відміну від 

постізоляційних заходів, заходи постізоляційного супроводу мають 

розпочинатись після завершення реінтеграційних або постізоляційних 

заходів та тривати відповідно до порядку, визначеного на державному рівні, 

але не менше ніж 12 місяців з моменту завершення реінтеграційних або 

постізоляційних заходів. 

Разом з тим, для вітчизняної сфери публічного управління процесами 

відновлення ці питання є абсолютно новими, як власне і сама тема 

постізоляційного відновлення є новим викликом для сфери публічного 

управління. 
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Таким чином, в основу нашого дослідження було покладено робочу 

гіпотезу про те, що наявність в суспільстві людей з досвідом перебування в 

примусовій ізоляції, спричиненій зовнішньою агресією, є чинником, який має 

суттєвий вплив на поточну та майбутню суспільно-політичну ситуацію, і 

тому має враховуватись при формуванні та реалізації державної політики в 

різних сферах. Припускалось, що досвід перебування людини у примусовій 

ізоляції може мати як негативні, так і позитивні наслідки, що має 

враховуватись як в процесі організації заходів, спрямованих на 

постізоляційну адаптацію особи, так і в процесі адміністрування потреб 

таких осіб, а також членів їх сімей.  

 

Гуманітарні та соціальні підходи до захисту осіб,  

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції 

Якщо розглядати питання відновлення звільнених військовополонених 

як складову соціального захисту ветеранів, то, на наш погляд, вперше на 

загальнодержавному рівні це питання було поставлено на порядок денний 

держави у Франції в другій половині XVII століття у період  правління 

Людовика XIV, коли 24 листопада 1670 року за його наказом був створений 

притулок та шпиталь для постарілих і хворих солдатів. У 1671 він вирішив 

збудувати як окремий заклад Будинок Інвалідів – притулок для ветеранів 

своїх війн [213].  

Підтримка Францією ветеранів Першої світової війни також 

передбачала, насамперед, надання допомоги тим, хто отримали каліцтва, які 

не давали або суттєво обмежували можливості самозабезпечення, і навіть 

просто каліцтво спочатку не було достатньою підставою для отримання такої 

допомоги, зокрема на неї не могли розраховувати і близько 15 тисяч 

військовослужбовців армії Франції, які мали понівечені обличчя. Тільки 

після створення в 1921 році Полковником Піко Асоціації поранених обличчя 

та голови, цю ситуацію було змінено [207]. 
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Щодо військовополонених, то в контексті обох світових війн ХХ 

століття вони розглядались переважно як природня складова збройного 

конфлікту та фактичний або потенційний трудовий ресурс, а міжнародними 

документами визначались власне правила поводження з ними. Так, в 

нормативно-правових документах термін «військовополонений» з’являється 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття завдяки підписанню 18.10.1907 IV 

Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатку до неї, а саме 

Положення про закони і звичаї війни на суходолі. Сама Конвенція 1907 року 

замінила у відносинах між Договірними державами Конвенцію про закони і 

звичаї війни на суходолі від 29 липня 1899 року, яка залишалася чинною для 

держав, які підписали Конвенцію 1899 року, однак не ратифікували 

Конвенцію 1907 року [230]. 

Метою Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, як і 

міжнародного гуманітарного права загалом, є обмеження жорстокості під час 

збройного конфлікту – як міжнародного, так і неміжнародного збройного 

конфлікту, при цьому Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року 

безпосередньо не забороняють збройний конфлікт [57, 76–78]. Заборону 

застосування сили чи загрози її застосування містять інші норми 

міжнародного права. 

Враховуючи, що соціальна складова постізоляційної реадаптації є 

також дуже важливою, а заходи соціального захисту мають бути 

синхронізовані із реінтеграційними та постізоляційними заходами, 

вбачається доцільним проаналізувати актуальну ситуацію щодо соціального 

захисту осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї. 

Запити осіб, які були захоплені та утримувались незаконними 

збройними формуваннями на неконтрольованих територіях, на соціальну 

допомогу, ставлять на порядок денний питання щодо статусу (статусів) таких 

осіб. 

Разом з тим при визначенні статусів таких осіб мають бути враховані всі 

аспекти проблеми – не тільки соціальні та гуманітарні, але і військові, 
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оборонні та безпекові, а також досвід вирішення подібних питань іншими 

країнами. 

Розглядаючи офіційні статуси, що визначаються в інших країнах, варто в 

першу чергу згадати статус Рrisoners of war (POW, військовополонений), 

який застосовується до військовослужбовців, які були захоплені та 

утримувались ворожими силами. 

Важливо зазначити, що сам статус та критерії віднесення до нього осіб є 

різними питаннями. Якщо власне статус POW визначається Женевською 

конвенцією [57] та є загальноприйнятим для всіх країн-підписантів 

Конвенції, зокрема і країн-членів та партнерів НАТО, то критерії, на підставі 

яких ізольовану особу визнають військовополоненим, в різних країнах є 

різними. 

Так, Служба ветеранів Канади (VAC) визнає військовополоненим (POW) 

особу, яку тримають ув’язненою як мінімум протягом 30 днів. Канадський 

закон про пенсії надає POW право на компенсацію відповідно строку 

перебування в полоні. Крім того, звільнені військовополонені мають право на 

спеціальні нагороди, такі як the Attendance Allowance чи Exceptional 

Incapacity Allowance. POW також мають право на канадські виплати, 

пов’язані з критичними травмами, інвалідністю, медичним страхуванням, 

психічним здоров’ям тощо. 

США визнає військовополонених (POW) як осіб, які під час активної  

військової служби потрапили до примусової ізоляції або були інтерновані 

ворожими силами під час виконання обов’язків. Важливо відзначити, що 

ветерани, які потрапляють до примусової ізоляції під час мирного часу, 

також вважаються військовополоненими, якщо обставини були 

порівнянними з військовим інтернуванням. Колишні військовополонені 

мають право на широкий спектр пільг, доступних для всіх військових 

ветеранів США, а саме: компенсації у зв’язку з інвалідністю, пенсію, пільги 

при набутті освіти та перепідготовки, охорони здоров’я, житлових позик 

тощо. Крім того, колишній військовополонений має право на додаткові 
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медичні послуги та доступ до координаторів зустрічей ветеранів-

військовополонених, які безпосередньо координують пільги колишнього 

ветерана з досвідом перебування у примусовій ізоляції. 

Уряд Ізраїлю працював у співпраці з Організацією ветеранів інвалідів 

Захал (ZDVO), щоб забезпечити ресурси та пільги для ветеранів ізраїльських 

сил оборони (IDF). У 2014 році держава ухвалила закон, згідно з яким кожен, 

зарахований до IDF, отримує пільги у працевлаштуванні, отриманні вищої 

освіти та придбанні землі на інших територіях. У липні 2017 року був 

запропонований закон, який передбачає, що кожен військовослужбовець, 

який був в полоні, при отриманні 20% обмеження життєдіяльності отримує 

додаткові пільги. Зокрема, в цьому законі сказано: «Повернуті полонені 

заплатили своїм тілом і душею за безпеку держави та її існування, а держава 

несе відповідальність за допомогу в їх реабілітації та добробуті». 

Таким чином, жодна країна в світі не намагається поєднати єдиним 

статусом та єдиною системою соціальної допомоги активних учасників 

збройного конфлікту та цивільних постраждалих через ізоляцію.  

Чинним законодавством України передбачені інструменти соціального 

захисту, які можуть бути застосовані до осіб, звільнених з примусової 

ізоляції. Наразі законодавча база соціального захисту осіб, що потрапили до 

примусової ізоляції або звільнені з неї, формується законами України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про боротьбу з 

тероризмом», «Про волонтерську діяльність», «Про Службу безпеки 

України». Норми чинного законодавства можна умовно поділити на норми, 

які забезпечують соціальний захист військовополоненим, та ті, що 

забезпечують соціальний захист цивільним особам (заручникам). 

Як вже зазначалося вище, стаття 4 Конвенції про поводження з 

військовополоненими визначає, які особи є військовополоненими. Стаття 5 

зазначеної Конвенції визначає, що Конвенція застосовується до осіб, 

зазначених у статті 4, з моменту, коли вони підпадають під владу 
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супротивника, до їхнього остаточного звільнення та репатріації. Якщо 

з'являється сумнів, чи належать особи, які брали участь у воєнних діях і 

потрапили до рук супротивника, до категорій, перелічених у статті 4, то такі 

особи користуються захистом цієї Конвенції доти, доки їхній статус не буде 

визначений компетентним трибуналом.  

 Таким чином, військовослужбовці, учасники бойових дій та 

прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи 

виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, у 

раз потрапляння до полону підпадають під визначення військовополонених. 

Те саме стосується і добровольців, які під час наближення ворога 

озброювались, носили зброю відкрито й дотримувались законів і звичаїв 

війни, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу сформуватися в 

регулярні війська, і волонтерів, які надавали допомогу збройним силам, 

зокрема в частині постачання. 

 Чинні закони України містять кілька норм, що стосуються 

соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, які можуть бути 

застосовані у випадку потрапляння військовослужбовців до полону та 

можливих негативних наслідків таких ситуацій. Так, за 

військовослужбовцем, який потрапив до полону, згідно Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 

зберігаються виплати в розмірі посадового окладу. Члени сімей 

військовополонених мають право на обслуговування в медичних закладах 

Міноборони. У разі загибелі, інвалідності, часткової втрати працездатності 

військовослужбовця, члени його сім’ї отримують одноразову грошову 

допомогу. Реабілітаційна та психологічна допомога наразі надається 

звільненим полону військовослужбовцям на підставі статті 11 вказаного 

Закону, яка передбачає, що військовослужбовці, учасники бойових дій та 
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прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи 

виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в 

обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-

психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості 

проїзду до цих центрів і назад. 

 Якщо військовослужбовець після звільнення з полону приймає 

рішення припинити службу або змушений це зробити внаслідок об’єктивних 

обставин, він підпадає під захист норм Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», яким, зокрема, передбачена 

одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності. Такі ж права поширюються і на 

добровольців, які отримали статус учасника бойових дій. 

 Військовослужбовці та співробітники Служби безпеки України, згідно 

Закону України «Про Службу безпеки України» можуть розраховувати на 

одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності. 

 Також всі зазначені вище особи мають право на лікування, 

психологічну реабілітацію та санаторно-курортне лікування. 

Згідно статті 6 Закону України «Про волонтерську діяльність», у разі  

загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, 

травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в 

районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

та збройних конфліктів, передбачена виплата одноразової грошової допомоги 

в розмірах, визначених цим Законом [122]. 

 Враховуючи, що на Сході України Збройні Сили України мають справу 



 
 

70 
 

не тільки з російськими окупаційними військами, а й із незаконними 

терористичними угрупованнями, ситуації, пов’язані із позбавленням 

громадян України свободи такими формуваннями, в ряді випадків можуть 

бути трактовані як терористичні акти, що створює підстави для застосування 

норм Закону України «Про боротьбу з тероризмом». Закон передбачає 

соціальну   реабілітацію,  особам, постраждали від терористичного акту, 

надається у разі необхідності психологічна, медична, професійна 

реабілітація, правова допомога і житло, та здійснюється їх працевлаштування 

[120]. Важливо зазначити, що під дію норм цього Закону підпадають як 

військовослужбовці, так і цивільні особи. Процедури проведення такої 

реабілітації затверджені постановою Уряду від 28.07.2004 №982 «Про 

затвердження Порядку проведення соціальної реабілітації осіб, які 

постраждали від терористичного акту» [133]. За вимогами цього 

нормативного акту психологічна, а також медична реабілітація, що включає 

амбулаторно-поліклінічне, спеціалізоване медичне та санаторно-курортне 

 лікування, проводиться у закладах охорони здоров'я, перелік яких 

визначається регіональною комісією (радою). Психологічна допомога  

постраждалим особам з числа студентів, слухачів або  учнів  навчальних  

закладів може надаватися цими закладами за наявності відповідної 

матеріальної бази і фахівців. Водночас на практиці норми цього акту не 

застосовуються. 

 

Висновки до розділу 1. 

 

Наукові дослідження та практика публічного управління в сфері 

постізоляційного відновлення громадян потребують запровадження науково 

обґрунтованого категорійно-понятійного апарату в сфері відновлення 

особового вкладу в умовах ворожого середовища та постізоляційного 

відновлення громадян, синхронізованого зі стандартами НАТО та 

провідними практиками країн-членів та партнерів НАТО, доповнену 
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категоріями, які враховують досвід проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів в умовах гібридної агресії. Дослідженням 

запропоновано визначення системи таких дефініцій в сфері відновлення 

особового вкладу в умовах ворожого середовища та постізоляційного 

відновлення громадян, застосування якої сприятиме підвищенню рівню 

семантичної взаємосумісності та взаємодії відповідних систем України з 

системами в НАТО. Перелік запропонованих дефініцій наведено в додатку Ґ.  

За результатами дослідження запропоновано періодизацію формування 

та розвитку системи постізоляційного відновлення громадян України, яка 

включає такі періоди: квітень 2014 року–лютий 2015 року, березень 2015–

грудень 2016 року, 2017–2018 роки, 2019–2020 роки, поточний період 

(починаючи з 2021 року), сформовану на основі аналізу та узагальнення 

інформації про кількість полонених та звільнених, обставини потрапляння та 

перебування військовослужбовців і цивільних осіб у примусовій ізоляції, а 

також з урахуванням особливостей процесу їх звільнення/повернення, змін у 

сприйнятті теми полону політичним керівництвом держави та українським 

суспільством, особливостей використання теми полону агресором та його 

проксі, із наведенням оглядових описів запропонованих періодів. 

Автором проаналізовано різницю між публічним та державним 

управлінням, обґрунтовано доцільність аналізу та застосування механізмів 

саме публічного управління у визначеній в сфері. Окрему увагу приділено 

важливості урахуванням специфіки процесів постізоляційного відновлення 

при визначенні та виконанні завдань публічного управління відновленням 

громадян, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, запропоновано 

формулювання завдань публічного управління у відповідній сфері. 

Проведене дослідження дозволило систематизувати світовий та 

вітчизняний досвід організації роботи з людьми, звільненими з вимушеної 

або примусової ізоляції, виділивши та описавши модель стигматизації 

полону, реабілітаційний підхід до постізоляційного відновлення, 

реінтеграційну модель відновлення після перебування в умовах ворожого 
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середовища, соціальний та гуманітарний підходи до організації відновлення 

осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, врахування 

особливостей яких підвищить якість та обґрунтованість  рішень в цій сфері. 

Результати дослідження, представлені в цьому розділі, висвітлено в 

таких публікаціях та матеріалах: «Відновлення та постізоляційний супровід 

осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції: питання термінології» 

[61], «Відновлення після вимушеної або примусової ізоляції: основні поняття 

та терміни» [60], «Організаційні засади надання психологічної реабілітації 

учасникам АТО та членам їх сімей» [62], «Реінтеграція та постізоляційний 

супровід осіб, звільнених з примусової ізоляції: особливості роботи в умовах 

гібридної агресії» [65]. 



 
 

73 
 

Розділ 2. 

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ З ОСОБАМИ, 

ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ІЗОЛЯЦІЇ АБО ЗВІЛЬНЕНІ З НЕЇ 

 

Організація ефективного адміністрування проблем та потреб осіб, які 

мають досвід перебування у вимушеній або примусовій ізоляції, та членів 

сімей таких осіб, є одним з найактуальніших завдань, які за останні п’ять 

років постали перед сферою публічного управління та перед українським 

суспільством в цілому. 

Створення умов для успішної постізоляційної адаптації звільнених з 

примусової ізоляції осіб має бути однією із стратегічних цілей публічного 

управління постізоляційним відновленням громадян, а процес звільнення та 

повернення має плануватись з урахуванням специфіки психології полону та 

стану ізоляційної компресії ізольованих осіб. 

 

2.1. Особисті та суспільні проблеми, спричинені потраплянням осіб 

до примусової ізоляції  

 

Аналіз проблем, спричинених потраплянням осіб до примусової 

ізоляції в умовах збройної та гібридної агресії проти України та його 

наслідками, проведено за результатами аналізу досвіду осіб, звільнених з 

примусової ізоляції протягом 2014-2020 років. 

Весь спектр проблем, спричинених потраплянням осіб до примусової 

ізоляції внаслідок агресії проти України, може бути структурований за 

кількома критеріями. При цьому два з них є загальними і можуть бути 

використані для формування матричної системи класифікації. Такими 

ключовими критеріями є: 

1) суб’єктність, за якою все різноманіття проблем може бути згуртоване 

в проблеми осіб, які потрапили до ізоляції, проблеми членів сімей 

таких осіб, проблеми суспільства, проблеми держави; 
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2) фаза, на якій проблеми формуються та проявляються, а саме – чи це 

проблеми, пов’язані з потраплянням особи до примусової ізоляції, чи з 

перебуванням особи в примусовій ізоляції, чи ті, які виникають на 

етапі звільнення і одразу після нього, чи проблеми, пов’язані з 

наслідками перебування особи в полоні. 

Суб’єктність як критерій класифікації проблем є дуже важливим 

інструментом, оскільки значною мірою визначає цілі, на вирішення яких 

мають бути скеровані управлінські зусилля. 

Розуміння фази процесу є важливим для визначення інструментарію, 

ефективного для вирішення тієї або іншої проблеми з  урахуванням її 

специфіки. Ще одним чинником структурування проблем, спричинених 

потраплянням осіб до примусової ізоляції в умовах збройної та гібридної 

агресії проти України, є час (період), в який особа потрапила до примусової 

ізоляції. Цей чинник є важливим, оскільки враховує загальну специфіку 

воєнного та політичного контексту. З урахуванням зазначеного вище, 

важливо дати загальну характеристику контингенту, позбавленого свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, починаючи з 2014 року. 

  

Загальна характеристика цільової спільноти 

Загальна кількість осіб, які станом на 01.01.2021, починаючи з квітня 

2014 року, пройшли через примусову ізоляцію на території тимчасово 

окупованих територій України, так і на території РФ, становить понад 3600 

осіб. 

За умовами та можливостями звільнення полонених та заручників час 

2014-2020 років може бути умовно поділений на кілька періодів: 

1) квітень 2014 року–лютий 2015 року; 

2) березень 2015–грудень 2016 року; 

3) 2017–2018 роки; 

4) 2019–2020 роки; 

5) поточний період (починаючи з січня 2021 року). 
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Поділ на такі періоди здійснено з урахуванням таких чинників: 

- обставини потрапляння до полону та «статус» полонених; 

- характерні умови перебування в умовах примусової ізоляції; 

- ефективні процедури звільнення громадян України з примусової ізоляції; 

- основні суб’єкти процесів; 

- кількість звільнених; 

- сприйняття теми полону українським суспільством; 

- використання теми полону агресором та його проксі. 

Період з квітня 2014 року по лютий 2015 року був періодом найбільш 

активних бойових дій, спрямованих на захист суверенітету та територіальної 

цілісності нашої держави. Лінія фронту була дуже динамічною, в бойових 

діях брала участь велика кількість добровольців. Особи, захоплені внаслідок 

бойових дій обома сторонами і фактично, і формально в переважній 

більшості випадків сприймались та ідентифікувались саме як 

військовополонені. Поряд з випадками жорстокого поводження та розправ з 

боку незаконних терористичних угруповань, а також підрозділів регулярної 

армії РФ та російських військових найманців, активно практикувались і 

взаємні обміни полоненими, частина з яких проводилась згідно законів та 

звичаїв війни. Саме в цей період відбулась найбільша кількість як взаємних, 

так і односторонніх звільнень полонених, про які було досягнуто 

домовленостей на низовому рівні, а також за горизонтальними контактами на 

рівні військових підрозділів. На цей же період припадають і наймасовіші 

звільнення, які відбувались після складних подій під Іловайськом та 

Дебальцевим, з якими були синхронізовані і підписання Мінських 

домовленостей; домовленості про ці звільнення досягались на найвищому 

міжнародному політичному рівні. 

Враховуючи, що ціла низка випадків повернення захоплених 

здійснювалась одразу після завершення бойових зіткнень, в ході яких вони 

були взяті в полон, і ці процеси були взаємними, такі дані могли не 

потрапляти в офіційні зведення, тож, наведені дані є оціночними, а 
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встановлення точних цифр має стати окремим завданням Міністерства 

оборони та Збройних Сил України, яке має бути вирішене. 

Цей же період відрізняється особливою жорстокістю щодо українських 

військовослужбовців, які потрапили до полону і не були одразу повернуті 

(обміняні), а також активною участю російських кадрових військових, 

співробітників ФСБ та російських військових найманців в тортурах та 

знущаннях над українськими військовополоненими.  

Щодо цивільних осіб, які потрапляли до примусової ізоляції, дуже 

часто причиною позбавлення таких осіб свободи незаконними збройними 

формуваннями було вимагання грошей, нерухомості, машин, інших 

цінностей. Також набула широкого розповсюдження практика позбавлення 

осіб свободи з метою отримання викупу не тільки від самих полонених 

заручників та членів їх сімей, а й від громадських організацій, які почали 

створюватись з метою сприяння звільненню українських громадян на 

тимчасово окупованих територіях. Цивільні особи, яких не звільнили, і вони 

залишались в полоні, отримували «судові вироки» та скеровувались «до 

місць відбування покарання», при цьому часто цивільним заручникам, які не 

мали жодного стосунку ані до сил оборони, ані до сил безпеки України, 

«інкримінувались» статті, пов’язані із терористичною діяльністю. 

В період з березня 2015 року по грудень 2016 року внаслідок 

підписаних Мінських угод лінія фронту стабілізувалась, сили оборони 

України перейшли здебільшого до ведення позиційних боїв. Отримання 

інформації про ув’язнення цивільних заручників стало ще більш обмеженим. 

Протягом цього часу до осіб, які перебували в примусовій ізоляції – як 

військовослужбовців, так і цивільних осіб, – активно застосовувались заходи 

жорстокого впливу та тортури.  

Характерною особливістю цього періоду є «зникнення» терміну 

«військовополонений» з українського інформаційного поля та політичного 

порядку денного. В цей період на перший план виходить термін «заручник», 

який починає застосовуватись як до цивільних осіб, так і до 
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військовослужбовців сил оборони та сил безпеки України, які, за всіма 

ознаками, визначеними Конвенцією про поводження з військовополоненими, 

мали бути визначені саме як військовополонені. 

Таку ситуацію можна пов’язати із підписаним в лютому 2015 року 

другим пакетом Мінських домовленостей та запуском роботи тристоронньої 

контактної групи як робочого майданчику для напрацювання практичних 

шляхів реалізації Мінських домовленостей. Враховуючи, що Мінські 

домовленості були підписані під тиском у вочевидь нерівних умовах, можна 

припустити, що це вплинуло на позицію політичного керівництва України 

або через неоприлюднені політичні домовленості, або ж через підсвідомі 

установки українських політичних діячів. В будь-якому випадку, зміна 

позиціонування захисників України як заручників, а не як 

військовополонених, стала однією з тактичних перемог російської гібридної 

стратегії, метою якої є позиціонування власної прямої збройної агресії проти 

України як «внутрішнього» конфлікту України, а не як міжнародного 

конфлікту, стороною-агресором якого є РФ. 

В цей же час стають дуже активними різні горизонтальні канали, 

зокрема і недержавні, за якими досягаються домовленості про звільнення або 

взаємне звільнення військовополонених. Щодо цивільних осіб, то в цей час 

активно працюють канали їх «викупу». 

Водночас українська влада залучає і інструменти міжнародної 

політики, завдяки яким, зокрема, відбувається звільнення Н.Савченко. 

Протягом 2017–2018 років відбувається концентрація всіх 

переговорних процесів щодо звільнення громадян України, які перебувають 

у примусовій ізоляції внаслідок збройного конфлікту проти України, на рівні 

вищого політичного керівництва країни. При цьому українська влада веде 

переговори про звільнення «заручників». Переговори горизонтальними 

недержавними каналами продовжуються, однак питання через такі канали 

вже не вирішуються. Мінський процес та ТКГ остаточно стають основним 

майданчиком проведення переговорів. 
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Після півторарічної перерви в процесах звільнення в грудні 2017 року 

відбувається взаємне звільнення «заручників» в форматі 74/233, в ході якого 

незаконні збройні формування звільнили 74 українських громадянина               

(33 військовослужбовці, 41 цивільна особа), з яких на підконтрольну 

територію повернулись 73 особи. Ця подія стала знаковою в суспільно-

політичному житті країни та отримала неформальну назву «великий обмін» 

або «велике звільнення», яке дійсно стало найбільшим за кількістю 

звільнених українських громадян з часів Іловайська або Дебальцева, і 

першою домовленістю про масове взаємне звільнення, досягнутій саме на 

майданчику ТКГ. Протягом місяця, починаючи з 27.12.2017, незаконні 

збройні угруповання звільнили ще двох осіб – одного військовослужбовця 

через офіційні канали, та одну цивільну особу, яку «просто відпустили». 

Подія 27.12.2017 стала знаковою не тільки з точки зору відновлення 

процесу взаємного звільнення («обміну»). Саме на прикладі осіб, звільнених 

27.12.2017, українська влада продемонструвала принципово новий підхід до 

роботи з особами, звільненими з примусової ізоляції, поставивши на перше 

місце питання відновлення їх прав, соціального захисту та надання 

спеціалізованої постізоляційної допомоги. Так, всім звільненим особам, які 

повернулись на підконтрольну територію, була надана медична (в тому числі 

стоматологічна) та психологічна допомога; всі військовослужбовці, а також 

34 особи з числа цивільних осіб пройшли реінтеграційні або постізоляційні 

заходи. Крім того звільненим особам було відновлено документи (паспорти) 

та надано цільову соціальну допомогу шляхом виплат 100 тис. грн за рахунок 

коштів державного бюджету України, а також коштів місцевих бюджетів. 

Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації також надали 

грошову допомогу та допомогу із житлом і працевлаштуванням особам, які 

повернулись на територію області та звернулись із запитом про таку 

допомогу. 
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Водночас саме на прикладі масового звільнення 27.12.2017 стало 

очевидним, що тема полону та звільнення «заручників» стає не просто 

ресурсом, а активним інструментом гібридної стратегії РФ проти України. 

Важливо зазначити, що в ході звільнення в грудні 2017 року в 

український інформаційний простір силами міжвідомчої реінтеграційної 

команди повертається поняття «військовополонені». Одночасно протягом 

2018 року на політичний порядок денний виходить питання політичних 

в’язнів (в першу чергу з території тимчасово окупованої АР Крим), і 

відповідний термін також набуває медійного та суспільно-політичного 

звучання. В цей же період агенти російського впливу починають активно 

працювати з членами сімей полонених та особами, звільненими з полону 

раніше. Основними трендами такого впливу є звинувачення української 

влади в затримках подальших «обмінів» або і банальному «забутті» своїх 

громадян, які знаходяться в полоні агресора. 

2018 рік відкрив «нову главу» і в ставленні агресора до 

військовослужбовців сил оборони України, які потрапляють в полон. Їх 

починають позиціонувати саме як військовополонених – незаконні 

терористичні угруповання в такий спосіб намагаються підкреслити свій 

статус як «сторони конфлікту», яка «дотримується законів та звичаїв війни». 

До полонених українських військовослужбовців вже не застосовуються 

тортури, водночас вони активно залучаються до експлуатації з метою 

пропаганди, головним чином шляхом участі в постановочних відео. 

Наприкінці 2018 року відбувається ще одна визначальна подія, коли 26 

військовослужбовців Збройних Сил та Служби безпеки України внаслідок 

прямого бойового зіткнення в Керченській протоці потрапляють до полону 

ВМС РФ, після чого переправляються на територію Російської Федерації та 

утримуються в Лефортово. Не будучи підданими фізичним тортурам, вони 

все ж зазнають системно спланованого психологічного впливу. 

Період 2019–2020 років характеризується суттєвою активізацією 

процесів звільнення та взаємного звільнення українських громадян – як 
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військовополонених, так і цивільних заручників та політичних в’язнів. 

Протягом цього часу відбувається 4 звільнення громадян України, при цьому 

три з них відбуваються через офіційні переговорні процедури – а саме через 

механізм погодження в рамках тристоронньої контактної групи (ТКГ) 

(звільнення 29.12.2019, 16.04.2020), механізми міжнародного морського 

трибуналу та дипломатичні переговорні канали (звільнення 07.09.2019). 

Водночас 28.06.2019 відбувається звільнення 4 громадян України (2 

військовополонених та 2 цивільних заручників) через прямі особисті 

політичні домовленості Президента РФ В.Путіна та Віктора Медведчука. 

Особливістю цього періоду стають спроби держави надати системного 

характеру надання допомоги особам, звільненим з примусової ізоляції 

(полону). Однак, оскільки до такого процесу державні органи активно 

залучають громадські організації, процес роботи із звільненими заручниками 

здебільшого організовується за стандартною моделлю соціального захисту, 

без врахування специфіки стану постізоляційної компресії звільнених осіб. 

В цей же час Збройні Сили України розпочинають роботу над 

створенням системи реінтеграції та постізоляційного супроводу особового 

складу Збройних Сил України та впровадженням в практику реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу на постійній основі. Якщо ще 

звільненим з полону морякам було запропоновано проходити реінтеграційні 

заходи за бажанням, то вже починаючи з 29.12.2019, звільнені з полону 

військовослужбовці проходять  реінтеграційні заходи в обов’язковому 

порядку, як це і передбачається відповідними стандартизованими угодами 

Північноатлантичного альянсу. 

Водночас, звільнені з полону особи, які не пройшли постізоляційну 

декомпресію, відмовившись від постізоляційних заходів, однак природньо 

відчуваючи потребу в психоінформаційному розвантаженні, починають в 

інтерв’ю представникам медіа активно розповідати про обставини 

перебування в полоні, зокрема про пережиті приниження та тортури. До них 

приєднуються люди, звільнені з полону в 2014-2016 роках. Як наслідок, на 
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суспільство обрушується потік травмуючої інформації, яка, будучи 

розтиражована ЗМІ, стає фактично інструментом активного травмування 

суспільства. 

Таким чином, активний інтерес суспільства та ЗМІ до теми полонених 

в 2018–2019 роках та ігнорування професійних рекомендацій та етичних 

норм в роботі з особами, звільненими з примусової ізоляції (особливо в 

перший час після звільнення), а також спроби використати такий медійний 

резонанс як інструмент впливу на політичне керівництво держави, 

спричинили глибоке травмування українського суспільства і зростання 

кількості та сили його страхів, що в свою чергу спричинило і зменшення 

медійної привабливості цієї теми. 

Події кінця 2020 – початку 2021 року показали, що тема полонених та 

звільнених з полону не перестала розглядатись владою РФ як інструмент 

політичного тиску на українську владу. Разом з тим, аналіз подій 

попереднього періоду показав критичну необхідність врахування 

особливостей стану ізоляційної та постізоляційної компресії звільнених осіб, 

ігнорування якого може призвести як до безпосередніх, так і до віддалених в 

часі негативних наслідків. Тому наразі дії держави мають бути зосереджені 

на впроваджені системного підходу до роботи з громадянами України, 

звільненими з примусової ізоляції, ключовою складовою якого мають стати 

заходи їх постізоляційного відновлення. 

Враховуючи, що звільнення громадян України 27.12.2017 і на сьогодні 

залишається найбільшим з точки зору одночасного проведення 

реінтеграційних та постізоляційних заходів, в додатку Д неведено деякі дані 

про нього. Аналіз інформації, отриманої в ході проведення реінтеграційних 

та постізоляційних заходів щодо осіб, звільнених з полону протягом 2017-

2020 років, а також за результатами роботи з особами, звільненими протягом 

2014-2016 років дозволив зробити висновки про основні проблеми та 

складнощі, з якими стикаються українські громадяни як в умовах примусової 

ізоляції, так і після звільнення. 
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Розуміння суті таких проблем, а також специфіки їх сприйняття 

самими полоненими, звільненими та членами їх сімей, є дуже важливим для 

організації ефективного адміністрування їх потреб та формування сучасної 

адекватної ефективної державної політики за цим напрямком. 

 

Проблеми осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії  

проти України, та членів їх сімей 

 Проблеми осіб, які потрапляють до примусової ізоляції 

(військовополонених та цивільних осіб), значною мірою визначають 

проблеми членів їх сімей, у зв’язку з чим ми розглянемо їх в одному блоці. 

 Проблеми є різними на різних фазах примусової ізоляції та її наслідків. 

При цьому щодо фази перебування у примусовій ізоляції важливим є також 

етап примусової ізоляції, який значною мірою визначає умови, в яких 

опинилась ізольована особа. Для членів сімей фаза примусової ізоляції та її 

наслідків також має велике значення, хоча деталізація етапів має на них 

менший вплив. 

Основними фазами примусової ізоляції та її наслідків є: 

1) потрапляння особи до примусової ізоляції; 

2) перебування особи у примусовій ізоляції; 

3) звільнення особи з примусової ізоляції; 

4) період постізоляційної адаптації звільненої особи (постізоляційний 

період); 

5) постадаптаційний період (наслідки перебування особи у примусовій 

ізоляції) 

Опис ситуації та породжених проблем, які мали місце на різних фазах 

та етапах перебування у примусової ізоляції, наведено в додатку Е.  

В цілому наслідками перебуванням у примусовій ізоляції можуть бути: 

захворювання та каліцтва, психічна травматизація людей, розлади психіки 

та/або поведінки, зокрема підвищені ризики виникнення агресії, гоміциду або 

суіциду, соціальної дезорієнтації, що спричинюють неспроможність 
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працевлаштування. Тому дуже важливим є забезпечення можливості 

проходження постізоляційних заходів всіма особами, звільненими з 

примусової ізоляції, незалежно від часу їх звільнення. 

Проблеми, що виникають у людей, звільнених з примусової ізоляції, є 

різними, залежать від рішення щодо перетину лінії розмежування або 

рішення залишатися на тимчасово окупованих територіях, а також від 

обставин звільнення. Ефективне вирішення цих проблем потребує організації 

моніторингу потреб осіб, звільнених з примусової ізоляції, що дозволить як 

забезпечити оперативне реагування на дійсно проблемні моменти, так і 

напрацювати системні рішення для їх вирішення. 

Основними проблемами членів сімей осіб, які перебувають у 

примусовій ізоляції, або звільнені з неї, є безпекові, гуманітарні та 

психологічні, з їх узагальненим описом можна ознайомитись в додатку Е. В 

цілому можна зазначити, що індивідуальний підхід до вирішення проблем 

членів сімей, реалізований в рамках програми цільового моніторингу, стане 

запорукою відновлення їх здоров'я та добробуту, а також відновлення особи, 

звільненої з примусової ізоляції, вплине на відносини у суспільстві в цілому. 

Щодо постадаптаційного періоду важливо зазначити, що він дуже 

сильно відрізняється у осіб, які проходили реінтеграційні та постізоляційні 

заходи, та у осіб, які їх не проходили. Власне, постадаптаційний період 

починається з моменту, коли адаптація до життя після полону вже повністю 

відбулась – коли для людини полон стає одним із фрагментів минулого, 

одним із елементів її досвіду, одним із спогадів (здебільшого дуже сильним, 

дуже потужним , однак не єдиним, і не домінуючим). З цього моменту 

фактично людина і повертається до нормального життя, але з  новим 

досвідом, часто з іншою системою цінностей. Таким чином, в 

постадаптаційному періоді більшість проблем людини, яка має досвід 

перебування у примусовій ізоляції, є такими самими, як і у переважної 

більшості людей, з урахуванням її конкретної життєвої ситуації. 
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Специфічні проблеми звільнених людей в постадаптаційному періоді 

здебільшого пов’язані з набутими під час перебування в примусовій ізоляції 

травмами, захворюваннями або каліцтвами та необхідністю відповідного 

періодичного лікування, реабілітації та оздоровлення. Саме тому фахові 

медичні та реабілітаційні обстеження, а також постізоляційні заходи та 

психологічний супровід є дуже важливими одразу після звільнення і 

протягом першого року після звільнення з примусової ізоляції. З метою 

уникнення стигматизації надавати необхідну допомогу таким особам варто за 

усталеними процедурами диспансеризації, без додаткових акцентів на 

обставинах, які спричинили стійкі розлади здоров’я людини. 

У осіб, які не проходили реінтеграційні або постізоляційні заходи, 

адаптація може проходити довше, інколи вона може тягнутись роками. 

Нехтування станом ізоляційної компресії («тиску полону») щойно звільнених 

людей здебільшого їх дезорієнтує, а активні зовнішні впливи (в тому числі 

інформаційні та комунікативні) призводять до формування специфічного 

стану, який можна назвати постізоляційною компресією – коли людина де 

факто постійно продовжує себе відчувати під тиском, навіть будучи вже 

формально вільною, або стає де факто психологічно залежною від 

зовнішнього тиску і фактично починає «потребувати» зовнішніх впливів, 

стаючи таким чином дуже зручним інструментом для маніпуляцій.  

Намагаючись позбавитись від такого стану, людина може вдаватись до 

різних дій або навіть стратегій, разом з тим, без фахового супроводу 

фахівцями, які розуміються на специфіці психології полону, цей шлях може 

дуже сильно затягнутись. Попередні результати спостережень показують, що 

у осіб, які пройшли постізоляційну декомпресію, ризик розвитку психічних 

розладів та розладів адаптації суттєво знижується, натомість у осіб, які 

постізоляційну декомпресію не проходили, або від неї відмовились, ризик 

таких розладів зростає. 

Таким чином, проблеми осіб, які перебувають в примусовій ізоляції або 

звільнені з неї, формують суспільний запит на створення в країні умов, які б 
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сприяли їх вирішенню, що і має бути одним із завдань держави, а отже і 

однією із стратегічних цілей державного управління постізоляційним 

відновленням громадян. 

Водночас проблемами безпосередньо полонених, звільнених та членів 

їх сімей вся повнота проблем, породжених потраплянням громадян України 

до примусової ізоляції на тимчасово окупованих територіях України, не 

вичерпується. Потрапляння громадян України до примусової ізоляції 

породжує проблеми не тільки для них самих, а і для суспільства та держави. 

 

Виклики для держави та суспільства, спричинені потраплянням 

громадян України до примусової ізоляції та його наслідками 

Ключовою проблемою є визначення реальної кількості осіб, які 

отримали досвід перебування у примусовій ізоляції на тимчасово окупованих 

територіях. При цьому найбільшою складністю є встановлення кількості 

цивільних осіб – як тих, хто наразі перебуває у примусовій ізоляції, так і тих, 

хто пройшов через примусову ізоляцію раніше. 

Одним з головних чинників означеної проблеми є відсутність єдиного 

державного реєстру осіб, які перебували у примусовій ізоляції на тимчасово 

окупованих територіях, що також створює умови і для зловживань та 

спекуляцій з боку політичних сил, громадських об’єднань та волонтерських 

рухів, а саме: 

- спекуляції щодо кількості осіб звільнених з примусової ізоляції, які не 

отримали державної підтримки; 

- маніпулювання громадською думкою з боку громадських організацій 

через інвертування понять «здався у полон» та «потрапив у полон»; 

- складнощі із визначенням статусу комбатантів колишнім бійцям 

добровольчих батальйонів, які повернулися з примусової ізоляції. 

З метою мінімізації ризиків зловживань та спекуляцій пропонується 

створити єдину систему кейс-менеджменту осіб, звільнених з примусової 

ізоляції, як основний елемент постізоляційного супроводу таких осіб. 
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Утримання українських громадян у примусовій ізоляції на тимчасово 

окупованих територіях Донецької і Луганської областей, АР Крим, а також 

на території РФ очевидно є інструментом прямого та опосередкованого 

впливу на українське суспільство та посадових осіб, які приймають політичні 

та управлінські рішення. В цьому контексті основними викликами для 

держави та суспільства, безпосередньо пов’язаними з потраплянням 

громадян України до примусової ізоляції та його наслідками, можна назвати 

такі: 

- інформаційна та інформаційно-психологічна експлуатація полонених, 

звільнених з полону, та членів їх сімей; 

- порушення прав людини та вчинення воєнних злочинів проти осіб, що 

перебувають у примусовій ізоляції;  

- порушення прав військовополонених, порушення прав цивільного 

населення, захищених Конвенцією про поводження з 

військовополоненими та Конвенцією про захист прав цивільного 

населення; 

- гострий запит на справедливість з боку звільнених з полону осіб; 

- гостра потреба звільнених осіб у відновленні здоров’я, соціальному та 

правовому захисті – необхідність забезпечення такого захисту державою; 

- «завислі» на період перебування в ізоляції питання взаємин з 

працедавцями, банківськими, кредитними та страховими установами, 

пенсійним фондом тощо; 

- втрата житла та майна особами, чиє місце постійного проживання 

знаходиться на тимчасово окупованих територіях; 

- травмування українського суспільства неконтрольованим потоком 

інформації про тортури та жорстоке поводження щодо полонених на 

тимчасово окупованих територіях; 

- збільшення навантаження на систему соціального захисту та охорони 

здоров’я, зниження зайнятості, зменшення надходжень до бюджету; 
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- різний обсяг допомоги, наданий особам при поверненні з примусової 

ізоляції; 

- різні спроможності органів місцевого самоврядування щодо надання 

допомоги на місцях. 

Активне застосування супротивником саме інформаційних та медійних 

інструментів впливу, в свою чергу, породжує цілий ряд специфічних 

викликів, на які наша держава та суспільство не можуть не реагувати. 

Як вже зазначалося вище, громадяни України, які перебувають у 

примусовій ізоляції, попри їх волю використовуються у пропагандистських 

продуктах, зокрема, пропагандистських роликах та новинних сюжетах. 

Таким чином можна стверджувати, що має місце інформаційна експлуатація 

військових та цивільних осіб, що перебувають у примусовій ізоляції на 

тимчасово окупованих територіях – переважно на сході України. 

 Важливо зазначити, що не тільки власне полонені піддаються 

інформаційній та інформаційно-психологічній експлуатації – об’єктами 

інформаційної експлуатації та маніпулятивних впливів стали і звільнені з 

примусової ізоляції особи, і члени сімей полонених та звільнених, і 

українське суспільство в цілому. 

 Таким чином, держава має створити умови для вирішення банальних та 

специфічних проблеми людей, щойно звільнених з полону, до числа яких 

можна віднести безпекові, юридичні проблеми та проблеми у сфері 

забезпечення прав людини, гуманітарні, психологічні та інші проблеми, а 

також враховувати специфіку проблем осіб, чиє постійне місце проживання 

знаходиться на тимчасово окупованих територіях.  

З урахування зазначеного, завданнями держави має бути: 

1) встановлення реальної кількості осіб та створення відповідного реєстру; 

2) виявлення цивільних осіб, що перебували в примусовій ізоляції; 

3) інформування людей, які побували у примусовій ізоляції, та членів сімей, 

які наразі знаходяться в ізоляції, про можливості отримання допомоги від 
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держави, органів місцевого самоврядування, зокрема соціального та 

правової підтримки;  

4) запровадження системи кейс-менеджменту осіб, звільнених з примусової 

ізоляції. 

Окрему увагу державні органи мають приділяти членам сімей осіб, які 

перебувають у примусовій ізоляції: частина з них об’єктивно потребує 

соціального захисту, певна частина перебуває під прямим або 

опосередкованим впливом супротивника, однак всі вони мають бути 

поінформовані про дії держави, спрямовані на повернення їх рідних та 

близьких з полону. 

 

2.2. Інтегрована міжвідомча модель реінтеграції та 

постізоляційного супроводу осіб, звільнених з ізоляції  

 

Аналіз проблем, з якими стикаються звільнені з ізоляції особи, 

суспільство та держава, показує, що всі вони породжені трьома основними 

чинниками: 

1) несистемні та часто дискоординовані дії державних органів; 

2) неврахування специфіки станів ізоляційної та постізоляційної компресії 

таких осіб; 

3) активний або агресивний зовнішній вплив на ізольованих та звільнених 

осіб, який може бути здійснюватися з різною метою, у тому числі 

негативною як для такої особи, так і для суспільства та держави 

Таким чином, постізоляційне відновлення громадян має бути 

організоване таким чином, щоб сприяти ефективній постізоляційній адаптації 

осіб, звільнених з ізоляції. При цьому системний професійний підхід до 

організації процесів постізоляційного відновлення, що враховуватиме 

специфіку ізоляційної компресії звільнених, має бути найбільш дієвим 

інструментом мінімізації деструктивних та агресивних впливів на осіб, 

звільнених з примусової ізоляції.  
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Інтегрована міжвідомча модель реінтеграції та постізоляційного 

супроводу є практичним форматом втілення системного науково 

обґрунтованого підходу до організації роботи з особами, звільненими з 

примусової ізоляції в умовах гібридної агресії, апробованим автором на 

практиці протягом 2017-2020 років. 

З метою забезпечення ефективної постізоляційної адаптації звільнених 

з полону військовослужбовців та цивільних осіб, а також з метою створення 

в Україні ефективної системи підготовки особового складу сил оборони та 

сил безпеки до перебування в умовах ворожого середовища, базуючись на 

досвіді застосування реінтеграційній моделі Міністерства оборони 

Сполучених Штатів Америки з урахуванням вимог Об’єднаної союзницької 

доктрини щодо відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища (AJP-3.7) [203], українськими фахівцями протягом вересня-

грудня 2017 року було розроблено інтегровану модель реінтеграції та 

постізоляційного супроводу осіб, звільнених з примусової ізоляції.  

Перша комплексна апробація моделі проводилась в період з 25.12.2017 

по 30.04.2018 під час роботи з особами, звільненими з примусової ізоляції 

27.12.2017 та 24.01.2018. За період з грудня 2017 року по грудень 2020 року 

складові моделі, а також складові власне реінтеграційних заходів були 

апробовані на більше ніж 90 кейсах звільнених осіб. 

Інтегрована міжвідомча модель реінтеграції та постізоляційного 

супроводу є теоретично обґрунтованою та практично апробованою системою 

принципів, механізмів та процедур організації та проведення реінтеграційних 

і постізоляційних заходів, заходів постізоляційного супроводу, а також 

інструментів досягнення поставлених завдань або вирішення проблем, які 

виникають в процесі роботи з людьми, звільненими з вимушеної або 

примусової ізоляції.  

Характерними особливостями інтегрованої міжвідомчої моделі 

реінтеграції та постізоляційного супроводу, розробленої в Україні, є:  

1) інтегрованість реінтеграційних та постізоляційних заходів; 
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2) однакова важливість роботи з цивільним та військовим контингентами;  

3) можливість одночасної організації реінтеграційних та постізоляційних 

заходів з великою кількістю звільнених осіб (робота з масовими 

звільненнями); 

4) організаційне наповнення фаз реінтеграційного та постізоляційного 

процесу, яке враховує специфіку збройної та гібридної агресії, контекст 

проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів, специфіку 

контингенту; 

5) міжвідомчий формат підготовки фахівців та роботи реінтеграційних груп;  

6) активне використання потенціалу міжвідомчої взаємодії; 

7) організація роботи із виявлення й аналізу гібридних ризиків і загроз як 

складової реінтеграційних та постізоляційних заходів; 

8) документування злочинів проти людяності та військових злочинів в 

рамках реінтеграційних або постізоляційних заходів; 

9) інтегрованість реінтеграційних, постізоляційних заходів із 

реабілітаційними та лікувальними заходами; 

10) координованість реінтеграційних, постізоляційних заходів із заходами 

соціального захисту звільнених осіб. 

Інтегрованість реінтеграційних та постізоляційних заходів означає 

можливість проводити реінтеграційні та постізоляційні заходи не просто 

одночасно, а саме як єдиний організаційний комплекс заходів. Така 

необхідність обумовлюється низкою чинників, зокрема, потребою в 

одночасній роботі з військовим та цивільним контингентом, необхідністю 

припинення реінтеграції військовослужбовця у зв’язку з неможливістю або 

недоцільністю продовження проходження ним військової служби, 

специфікою роботи з мобілізованими військовослужбовцями. 

Однакова важливість роботи з цивільним та військовим контингентами 

визначається, крім загально гуманітарних аспектів, ще й тим, що в умовах 

гібридної агресії супротивник активно намагається використати звільнених з 

полону осіб як інструмент маніпуляцій та впливу на суспільство. За таких 
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умов повернення людині відчуття контролю над власним життям, допомога в 

ідентифікації зовнішніх впливів стає не лише питанням захисту інтересів 

конкретної особи, але і питанням захисту національних інтересів. Таким 

чином, однакова важливість роботи із звільненими військовополоненими та 

цивільними заручниками впливає не лише на інтегровану організацію 

реінтеграційних та постізоляційних заходів, а й на набагато ширше коло 

питань публічного управління, а також внутрішньої та зовнішньої політики 

України, чому буде приділено увагу нижче в цьому та наступному розділах. 

Можливість одночасної організації реінтеграційних та постізоляційних 

заходів з великою кількістю звільнених осіб (робота з масовими 

звільненнями) є дійсно прецедентним українським досвідом. Досвід 

одночасного ведення 68 кейсів взимку 2017/2018 років став першим в історії 

країн-членів НАТО досвідом проведення масових реінтеграційних та 

постізоляційних заходів за реінтеграційною моделлю – оскільки з часу 

формування цієї моделі на початку ХХІ століття жодна країна НАТО не мала 

ані масового потрапляння своїх військовослужбовців до примусової ізоляції 

ані, відповідно, масових повернень з полону. 

Міжвідомчий формат підготовки фахівців дав можливість в 

безпрецедентно стислі терміни підготувати фахівців, здатних працювати за 

єдиним стандартом як в складі міжвідомчої, так і міжнародної команди; 

міжвідомчий формат роботи реінтеграційних груп дає додаткові можливості 

оптимізації задіяння кадрового ресурсу міжвідомчої команди при проведенні 

реінтеграційних та постізоляційних заходів.  

 Активне використання потенціалу міжвідомчої взаємодії створює 

умови для оперативного реагування на проблемні ситуації, в тому числі і в 

умовах невизначеності. Організація роботи із виявлення й аналізу гібридних 

ризиків і загроз як складової реінтеграційних та постізоляційних заходів в 

умовах російської військової та гібридної агресії є логічною, важливою та 

необхідною складовою процесу. 
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Інтегрованість реінтеграційних, постізоляційних заходів із 

реабілітаційними та лікувальними заходами створює умови для 

оптимального відновлення людей після перебування в умовах ізоляції, а 

також дозволяє оптимально використовувати ресурси фахівців. 

Координованість реінтеграційних, постізоляційних заходів із заходами 

соціального захисту звільнених осіб сприяє їх ефективній постізоляційній 

адаптації. 

Важливою складовою реінтеграційних, пстізоляційних заходів є 

документування злочинів проти людяності та військових злочинів, вчинених 

по відношенню до осіб, які були захоплені та утримувались на тимчасово 

окупованих територіях. Документуванням є процедура фіксації злочинів для 

подальшої передачі фактів для розгляду Міжнародним Кримінальним Судом 

(далі – МКС), проведення якої є адекватним задоволенням запиту звільнених 

осіб на справедливість. Проведення документування як складової 

реінтеграційних або постізоляційних заходів дозволяє здійснити коректу 

фіксацію дуже важливої інформації з мінімальними ризиками 

ретравматизації звільнених осіб. Для України дуже важливим є правдиве 

висвітлення для світової спільноти подій, пов’язаних з агресією Російської 

Федерації. Необхідно донести світу об’єктивну інформацію щодо порушення 

бойовиками та Російською Федерацією основних норм і правил, на яких 

тримається сучасний світовий порядок. Документування є одним із засобів 

фіксації та донесення такої інформації. 

Процедура документування для МКС ніяким чином не заміняє 

національний кримінальний процес щодо розслідування злочинів, вчинених 

бойовиками. Зазначені злочини розглядаються з іншого ракурсу: 

розслідування Прокурором МКС має на меті встановити вину вищих 

посадових осіб Російської Федерації та ватажків бойовиків. Зафіксовані в 

процесі документування факти злочинів відносно України мають стати 

важливою складовою загальної справи щодо зазначених осіб та доповнити 

картину злочинів, вчинених проти інших країн. 
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Важливо звернути увагу на те, що всі особливості інтегрованої 

міжвідомчої реінтеграційної моделі тісно пов’язані між собою. З наукової 

точки зору іманентними властивостями української моделі є: 

1) інтегрованість, яка проявляється через органічне організаційне 

поєднання  реінтеграційних та постізоляційних заходів, через організоване 

поєднання реінтеграційних/постізоляційних заходів із реабілітаційними та 

лікувальними заходами, а також через можливість проведення 

документування злочинів проти людяності та військових злочинів в 

рамках реінтеграційних або постізоляційних заходів; 

2) важливість роботи з цивільним контингентом, що на практиці визначає 

однакову важливість роботи з цивільним та військовим контингентами;  

3) робота з масовими звільненнями, що передбачає можливість одночасної 

організації реінтеграційних та постізоляційних заходів з великою 

кількістю звільнених осіб;  

4) міжвідомчий формат підготовки фахівців та роботи реінтеграційних 

груп;  

5) організація роботи із виявлення й аналізу гібридних ризиків і загроз як 

складової реінтеграційних та постізоляційних заходів. 

Як наслідок, організаційне наповнення фаз реінтеграційного та 

постізоляційного процесу враховує специфіку гібридної агресії, контекст 

проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів, специфіку 

контингенту. В свою чергу активне використання потенціалу міжвідомчої 

взаємодії не лише оптимізувало процес підготовки фахівців реінтеграції, а й 

забезпечило додаткові інструменти оптимізації реінтеграційних і 

постізоляційних заходів, що мало особливе значення як для організації 

одночасної роботи з великою  кількістю звільнених людей, так і для роботи в 

умовах активної гібридної агресії. Крім того, інтегрований міжвідомчий 

формат роботи створює додаткові можливості для впровадження та 

синхронізації процесів реформування складових сектору безпеки і оборони 

України. 
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Реінтеграційні або постізоляційні заходи мають бути обов’язковою 

початковою стадією реабілітації осіб, звільнених з примусової ізоляції.  

Проведення реінтеграційних заходів дозволяє силам оборони України, 

іншим складовим сектору безпеки та оборони забезпечити постізоляційну 

декомпресію особового складу та отримати дані та інформацію, зокрема про 

досвід виживання, уникнення, опору та втечі, які є важливими як для 

проведення військових операцій, так і підвищення рівня підготовленості 

особового складу. Таким чином, в результаті професійно проведених 

реінтеграційних заходів одночасно підвищується спроможність забезпечення 

відновлення здоров'я та добробуту особового складу, звільненого з ізоляції, 

та координації багатофункціональних операцій. 

Як вже зазначалося, реінтеграцією є комплекс заходів, спрямований на 

відновлення та повернення до повноцінного виконання завдань особами, 

звільненими з вимушеної або примусової ізоляції, які на момент потрапляння 

до примусової ізоляції входили до числа особового складу сил безпеки і 

оборони. Реінтеграція передбачає надання медичної та спеціалізованої 

психологічної допомоги особі, яка проходить відновлення після перебування 

в ізоляції, а також проведення постізоляційних дебрифінгів з метою 

отримання інформації, важливої з точки зору безпеки, оборони та досвіду 

виживання в умовах ізоляції. 

Постізоляційний дебрифінг є одним із основних методів роботи з 

особою, що повернулась з ізоляції або звільнена з неї, і являє собою форму 

психо-інформаційного розвантаження звільненої особи, що передбачає 

відкриту розповідь, через яку така особа ділиться власним досвідом 

виживання в умовах примусової ізоляції. Звільнена особа має можливість 

розповісти пережиту нею історію стільки разів і такою мірою детально, 

скільки це буде необхідно для повного розуміння такою особою подій, які 

трапились з нею у примусовій ізоляції, та усвідомлення того, що цей етап 

життя звершився. Таке усвідомлення забезпечує потужний психо-

терапевтичний ефект звільненій особі. 
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Завдання реінтеграції ґрунтуються на потребах звільнених у:  

- належному медичному супроводженні, відновленні здатності 

прогнозувати майбутні події;  

- нормалізації реакцій та емоцій;  

- розробленні плану щодо подальших дій; поверненні до повноцінного 

життя (родина, соціалізація, робота). 

Фахівці реінтеграції організовують та безпосередньо проводять 

реінтеграційні та постізоляційні заходи, заходи постізоляційного супроводу 

військових та цивільних осіб. Дотримання реінтеграційної моделі є 

принциповим моментом при розробці відповідних національних військових 

та державних стандартів. Саме дотримання реінтеграційної моделі в процесі 

організації реінтеграційних та постізоляційних заходів, а також вимог 

Об’єднаної доктрини НАТО A.J.P.-3.7. в ході організації системи та заходів 

відновлення персоналу в умовах ворожого середовища є ключовою умовою 

забезпечення взаємосумісності сил оборони країн-партнерів з питань 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища.  

З метою забезпечення дотримання реінтеграційної моделі, мінімізації 

ризиків зловживань та некомпетентних втручань Україна має невідкладно 

розробити та затвердити військові стандарти реінтеграції та постізоляційного 

супроводу особового складу (персоналу), звільненого з вимушеної або 

примусової ізоляції, а також розробити та послідовно впроваджувати 

державний стандарт постізоляційного супроводу осіб, звільнених з 

примусової ізоляції. 

Результатом адаптації реінтеграційної моделі до умов її застосування в 

реаліях України стала розроблена інтегрована міжвідомча модель 

реінтеграції та постізоляційного супроводу. 

Результатом впровадження в практику розробленої інтегрованої 

міжвідомчої моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу може бути 

створення системи реінтеграції та постізоляційного супроводу особового 

складу складових сил оборони країни як системи суб’єктів, які організовують 
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та здійснюють комплекс реінтеграційних та постізоляційних заходів 

відповідно до визначеної моделі та стандартів, а також взаємозв’язків між 

такими суб’єктами, спрямованих на інституційне, кадрове та матеріально-

технічне забезпечення таких заходів, яка в свою чергу може виступити 

базовою складовою системи постізоляційного відновлення громадян України 

(див. додаток Є). 

Інтегрована міжвідомча модель реінтеграції та постізоляційного 

супроводу передбачає створення та функціонування системи реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу (персоналу) складових сектору 

безпеки і оборони країни як базової системи, яка забезпечує проведення 

реінтеграційних та постізоляційних заходів висококваліфікованими 

фахівцями згідно відповідних строгих професійних стандартів та протоколів. 

Підготовка фахівців реінтеграції має здійнюватись в рамках сектору безпеки 

і оборони, а їх професійна діяльність є високоспеціалізованою та 

високоризиковою, що визначає необхідність ретельного професійного 

відбору, підготовки та постійного підвищення кваліфікації. 

Відповідно до реінтеграційної моделі система реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу має бути створена як 

підсистема системи відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища та функціонувати у тісній взаємодії з її іншими підсистемами – 

підготовки особового складу до перебування в умовах ворожого середовища 

та прийняття командних і управлінських рішень, пов’язаних із перебуванням 

особового складу у ворожому середовищі. Водночас ефективне 

функціонування національної системи постізоляційного відновлення  

громадян можливе за умови якісного функціонування системи реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу як підсистеми відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища (додаток Є). 

Таким чином, формування системи реінтеграції та постізоляційного 

супроводу особового складу сил оборони України на базі розробленої та 
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апробованої інтегрованої міжвідомчої моделі реінтеграції та 

постізоляційного супроводу забезпечить: 

- ефективне відновлення, оновлення ментальності, підвищення 

ефективності підготовки, підвищення боєздатності, зниження ризиків 

травматизації особового складу складових сектору безпеки і оборони 

країни; 

- ефективне реформування сил оборони завдяки впровадженню відповідних 

стандартів НАТО та провідних практик країн-партнерів, створення 

плацдарму для подальших реформ сил оборони; 

- поглиблення взаємодії з партнерами завдяки забезпеченню повної 

сумісності з силами та засобами сил оборони країн-партнерів в питаннях 

підготовки, планування, застосування, відновлення, аналізу та 

узагальнення досвіду (lessons learned); 

- укріплення лідерських позицій України в Європі з питань реінтеграції та 

постізоляційного супроводу звільнених з ізоляції осіб як з числа 

особового складу сил безпеки та сил оборони, так і з числа цивільного 

населення. 

Реінтеграція є ключовою підсистемою системи відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища. Як вже зазначалось в першому 

розділі, Об’єднана союзницька доктрина щодо відновлення особового складу 

в умовах ворожого середовища (AJP-3.7) визначає відновлення особового 

складу як сукупність військових, дипломатичних та цивільних зусиль для 

забезпечення повернення, відновлення та реінтеграції особового складу, який 

перебуває в ізоляції [203]. 

Постізоляційний супровід звільнених з ізоляції осіб забезпечує 

ефективну «стиковку» системи реінтеграції з іншими системами та 

процедурами (соціальний захист, охорона здоров’я, захист національних 

інтересів тощо) із дотриманням та захистом інтересів звільненої особи. 

Розробниками реінтеграційної моделі Міністерства оборони США, 

підтверджено, що розроблена українськими фахівцями модель повністю 
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відповідає методології реінтеграційного процесу, при цьому особливості 

організації української інтегрованої моделі є оптимальним рішенням на 

виклики, актуальні для України, при цьому досвід українських фахівців щодо 

організації та проведення реінтеграційних заходів в процесі апробації 

міжвідомчої моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу визнано 

прецедентним, що обговорювалось, зокрема і на міжнародних професійних 

заходах з питань SERE-психології, які проходили в США та Польщі в 2018 та 

2019 роках. 

 

2.3. Комплексний механізм публічного управління відновленням 

осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції 

 

Повноцінне розкриття потенціалу інтегрованої моделі реінтеграції та 

постізоляційного супроводу в організації постізоляційного відновлення 

громадян України потребуватиме комплексного застосування таких 

механізмів публічного управління, як правовий, організаційний, 

інформаційно-аналітичний поряд з якими мають бути також враховані 

особливості кадрового забезпечення та особливості реалізації міжвідомчої та 

міжсекторальної взаємодії у сфері постізоляційного відновлення громадян 

України.  

Ефективність правового механізму визначатиметься, насамперед, 

формулюванням чітких цілей державної політики в сфері постізоляційного 

відновлення громадян України, що дозволить задати чіткі критерії аналізу 

чинної нормативно-правової та її оцінювання на предмет відповідності 

визначеним критеріям. Після цього можуть бути одночасно застосовані такі 

інструменти удосконалення нормативно-правової бази, як її гармонізація з 

певними міжнародними правовими нормами, а також безпосередня 

імплементація визначених норм та вимог.  

Важливо зазначити, що, плануючи процеси відновлення на 

загальнонаціональному рівні, впровадження в національну нормативно-
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правову базу норм міжнародного гуманітарного права дуже полегшить 

адміністрування процесів, пов’язаних із захистом прав жертв збройних 

конфліктів, до числа яких, зокрема, належать і особи, які пройшли через 

примусову ізоляцію (полон). Разом з тим, в цих питаннях доцільно 

застосовувати різні підходи до нормативно-правового врегулювання питань 

відновлення цивільного населення та особового складу сил безпеки та сил 

оборони. Якщо в цивільному секторі ефективність адміністрування буде 

суттєво посилена вже внаслідок гармонізації нормативно-правової бази, то в 

рамках сектору безпеки та оборони питання імплементації відповідних 

стандартів НАТО є чинником забезпечення підвищення ефективності не 

тільки відновлення особового складу, а й підвищення боєздатності сил 

оборони в цілому.  

Ефективність організації процесів постізоляційного відновлення на 

національному рівні залежатиме від того, як буде організовано інституційне 

забезпечення процесів відновлення та постізоляційного супроводу, чи буде 

повноцінно використана міжвідомча взаємодія, яка фактично є чинником 

мінімізації ризиків та підвищення ефективності управлінських рішень в сфері 

відновлення та постізоляційного супроводу громадян. Також багато 

залежатиме  від того, який саме алгоритм створення системи відновлення та 

постізоляційного супроводу громадян буде запроваджено. Саме ці механізми 

публічного управління, на нашу думку, можуть відіграти ключову роль в 

створенні сучасної системи постізоляційного відновлення на державному 

рівні та забезпеченні її ефективності. 

Важливість збору, верифікації та аналізу інформації, отриманої в 

процесі реінтеграції та постізоляційного супроводу звільнених осіб, 

підкреслює значення механізмів інформаційного забезпечення публічного 

управління в сфері постізоляційного відновлення громадян. Професійно 

спланований та коректно організований моніторинг подій та процесів, що 

мають місце в контексті потрапляння осіб до примусової ізоляції та їх 

постізоляційного відновлення, а також професійний аналіз результатів такого 
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моніторингу суттєво підвищуватимуть обізнаність держави з реальним 

станом речей у цій сфері, що в свою чергу дозволить підвищувати 

ефективність публічного адміністрування потреб цільових груп населення та 

ефективність певних рішень в інших сферах публічного управління, і, 

насамперед, в сфері національної безпеки та оборони. 

Особливості кадрового забезпечення системи відновлення та 

постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або примусової 

ізоляції, визначаються, насамперед, тим, що постізоляційна адаптація є дуже 

специфічним процесом, і потребує залучення фахівців, які пройшли 

спеціальну підготовку, оскільки робота як з людьми, звільненими з ізоляції, 

так і з отриманою від них інформацією, містить підвищені ризики  

психологічної травматизації як для самої звільненої особи, так і для фахівця, 

який працює з такою людиною або інформацією. Водночас дуже важливо 

розуміти, що будь-який політичний, нормативно-правовий або управлінський 

документ, що стосується процесів постізоляційного відновлення, буде 

ефективним виключно за умови врахування специфіки постізоляційної 

декомпресії та постізоляційної адаптації, що потребує безумовного залучення 

фахівців до підготовки відповідних документів. 

З урахуванням зазначеного вбачається дуже важливим проаналізувати 

суть та особливості застосування кожного з зазначених механізмів 

публічного управління. 

 

2.3.1. Правовий механізм публічного управління відновленням 

осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції 

 

В роботі досліджувалась еволюція правового механізму публічного 

управління процесами постізоляційного відновлення громадян. Спираючись 

на функціональну єдність елементів як іманентну властивість механізму 

публічного управління, вважаємо важливим звернути увагу на такі 
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характерні властивості цього механізму як еволюційність, дієвість, 

ефективність, функціональність, структура. 

Враховуючи, що проблеми, спричинені перебуванням громадян 

України в примусовій ізоляції та його наслідками, є новим викликом 

публічного управління, очевидно, що уявлення як державного апарату, так і 

суспільства про те, що має бути власне предметом публічного управління в 

цій сфері, еволюціонувало. Важливо зазначити, що таке розуміння 

змінювалось як в ході природнього процесу усвідомлення ситуації, 

проблемних і ресурсних її складових та можливих наслідків, так і під 

впливом активних (часом агресивних) зовнішніх впливів. Враховуючи, що в 

системі державного управління саме нормативно-правова база є 

фундаментом, який визначає можливість або неможливість застосування 

інструментів державного управління, вважаємо дуже інформативними саме 

проєкти нормативно-правових актів, які розроблялись та вносились до 

Парламенту.  

Наша думка полягає в тому, що в умовах становлення принципово 

нової системи, якою є публічне управління постізоляційним відновленням 

громадян, звільнених з примусової ізоляції розроблені, але не прийняті 

парламентом законопроєкти є важливим етапом формування адекватного 

розуміння суспільством суті та причин проблеми та, відповідно, 

викристалізації предмету та меж відповідальності держави і суспільства, а 

також розуміння того, що відповідальність держави та суспільства є різною – 

і відповідальність суспільства в цих питаннях є також дуже важливою. Таким 

чином, де факто весь масив проєктів нормативно-правових актів, особливо 

розроблених представниками громадського сектору, є складовою правового 

механізму публічного управління постізоляційним відновленням громадян, 

незалежно від факту їх прийняття. Оскільки саме завдяки такому 

напрацьованому масиву можна доволі швидко отримати уявлення про те, що 

не працює. 
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Дієвість вважаємо важливою інформативною ознакою, яка власне і 

дозволяє об’єктивно оцінити той чи інший нормативно-правовий акт. Як 

приклад можна навести Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих 

безвісти», прийняття якого в 2018 році позиціонувалось як суттєвий прогрес 

у вирішенні питань цієї цільової групи, особливо враховуючи, що в його 

розробці активну участь брали саме представники громадських об’єднань, в 

першу чергу правозахисних організацій. Однак повна недієвість цього Закону 

призвела до трансформації «питань осіб, зниклих безвісти в зоні проведення 

АТО/ООС, які потребують вирішення» в величезну проблему 

неспроможності держави вирішити проблеми осіб, зниклих безвісти за 

особливих обставин – в тому числі в зоні проведення АТО/ООС. 

Ефективність нормативно-правових інструментів є показником їх 

якості. Якщо дієвість нормативно-правових інструментів може бути 

визначена як їх спроможність вирішувати поставлені задачі, то ефективність 

є показником оптимальності запропонованого актом способу або моделі 

вирішення поставленої задачі. 

Щодо функціональності вважаємо доцільним зазначити два моменти. 

Правові інструменти як елементи правового механізму публічного 

управління мають створювати умови для ефективного виконання суб’єктами 

публічного управління покладених на них функцій. Функціональність власне 

правового механізму передбачає саме його дієвість як ефективного 

інструменту публічного управління у визначеній сфері. 

Структура правового механізму може бути сформована за різними 

критеріями. Зокрема, є очевидною важливість наявності цілісної системи 

нормативно-правового забезпечення політичних рішень та власне визначення 

державної політики у відповідній сфері. Не менш важливим є нормативно-

правове забезпечення реалізації визначеної державної політики – як на 

законодавчому рівні, так і в частині імплементації законодавчих норм та 

реалізації політики на рівні підзаконних актів. 
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На нашу думку, застосування проаналізованих властивостей в якості 

критеріїв дозволить робити висновок про те, чи є той або інший правовий 

інструмент складовою правового механізму забезпечення публічного 

відновлення осіб, звільнених з  вимушеної або примусової ізоляції. Для 

ілюстрації запропонованого підходу пропонуємо проаналізувати правові     

акти – як чинні, так і проєкти актів, запропоновані в контексті спроб 

врегулювання цих процесів на національному рівні. 

Щодо врегулювання національним законодавством становища осіб, які 

потрапили до примусової ізоляції, пропонуємо звернути увагу на те, що 

чинне законодавство України, яким частково регулюються зазначені 

питання, містить правові акти, які були прийняті як до 20.02.2014, так і після 

цієї дати. В ході дослідження було проаналізовано положення норм чинного 

законодавства, які стосуються статусу осіб, які були захоплені незаконними 

збройними формуваннями та утримувались на окупованих територіях – як 

щодо військовослужбовців, так і щодо цивільних осіб, відповідну 

інформацію наведено в додатку Ж. 

Проведений аналіз обґрунтовує доцільність визначення українсько-

російського конфлікту як змішаного –  міжнародного та неміжнародного 

одночасно, що дає правові підстави не визнавати учасників терористичних 

організацій «ЛНР» та «ДНР» військовополоненими та, відповідно, не 

застосовувати щодо них норми Женевських конвенцій, а розглядати їх як 

злочинців та переслідувати відповідно до кримінального закону. 

Рекомендується підтримувати позицію, що захоплені учасники 

терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» є не військовополоненими в 

розумінні норм міжнародного гуманітарного права, а затриманими 

злочинцями, однак Україна буде поводитися з ними гуманно, відповідно до 

вимог національного та міжнародного законодавства. У випадку, якщо 

захоплені особи, відповідно до вимог Женевської конвенції про поводження з 

військовополоненими, крім прізвища, імені, по-батькові, дати народження, 

називають свій армійський, полковий особовий чи серійний номер, що має 
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відношення до збройних сил Російської Федерації, зазначені особи 

набувають статусу військовополонених. 

На окрему увагу заслуговує питання застосування терміну комбатант у 

вітчизняному законодавстві та практичній діяльності. Будучи чітко 

визначеним, цей термін досі часто сприймається з обережністю 

представниками державних органів. Інформацію про правові підстави 

визнання осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, комбатантами, наведено в додатку З. 

Також досі в офіційних документах Збройних Сил України 

військовослужбовці, які перебувають в примусовій ізоляції на тимчасово  

окупованих територіях, називаються не військовополоненими, а 

«заручниками з числа військовослужбовців ЗС України», попри те, що 

відповідні норми міжнародного гуманітарного права повністю 

імплементовані у вітчизняне законодавство. Таким чином, є очевидним 

обов’язок держави удосконалити процедури офіційного визнання осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 

були захоплені та утримувались незаконними збройними формуваннями на 

окупованих територіях в якості військовополонених. 

Аналіз пропозицій щодо врегулювання статусу осіб, які перебувають у 

примусовій ізоляції або звільнені з неї, є важливим не тільки з точки зору 

забезпечення таких осіб соціальним захистом, а й з точки зору ризиків 

маніпуляцій зі статусом. 

Народними депутатами VIII скликання було зроблено декілька спроб 

врегулювати становище осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або 

звільнені з неї. Всі ці спроби не були реалізовані через відсутність 

системного підходу до проблеми, неврахування контексту конфлікту та норм 

міжнародного права. Зокрема, прагнення врегулювання статусу осіб, 

звільнених з примусової ізоляції, подавалось через призму необхідності їх 

соціального захисту, однак при цьому насаджувався підхід, за яким 

комбатанти та цивільні особи мали бути прирівняні у статусі і правах. Дії 
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щодо реєстрації, а потім відкликання законопроектів очевидно демонструють 

відсутність єдиного бачення цієї проблеми та недостатнім рівнем вивчення 

питання розробниками проектів актів. З оглядом відповідних проектів 

законів України, зареєстрованих Верховною Радою України VIII скликання, 

можна ознайомитись в додатку И. Разом з тим, запровадження єдиного 

статусу для всіх осіб – як для осіб, які захищали Україну, так і для цивільних 

осіб – створить умови для заподіяння шкоди національним інтересам 

України. Таким чином, поки що проведена робота щодо врегулювання на 

законодавчому рівні становища осіб, звільнених з примусової ізоляції, не має 

результату та містить елементи деструктиву. 

Вперше цільова соціальна допомога особам, звільненим з примусової 

ізоляції, надавалась на підставі актів Уряду в 2018 році, інформацію про які 

наведено в додатку І. Наразі очевидною є потреба у врегулюванні цілої низки 

питань надання соціальної та правової допомоги зазначеній категорії осіб на 

рівні спеціалізованого закону. 

Таким чином, правовий механізм публічного управління 

постізоляційним відновленням громадян, має бути посилений шляхом 

впорядкування всіх нормативно-правових актів з питань осіб, які 

перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, в єдину систему, яку 

необхідно доповнити законодавчим базисом, що має відповідати нормам 

міжнародного гуманітарного права, бути синхронізованим із 

стандартизованими угодами НАТО та визначати, зокрема, критерії визнання 

осіб позбавленими свободи внаслідок збройної агресії проти України та 

основні складові системи постізоляційного відновлення громадян, та 

затвердженою концепцією публічної політики щодо осіб, позбавлених 

свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України.  

Обов’язково законом мають бути визначені категорії осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, критерії, на підставі яких 

особа може бути визначена позбавленою свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, а також перелік видів допомоги, яка має бути забезпечена 
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таким особам. При визначенні категорій осіб, позбавлених свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, важливо чітко відокремити 

військовополонених від цивільних осіб, права яких, захищені Женевською 

конвенцією про захист прав цивільного населення, були порушені 

окупаційною владою. 

На нашу думку проведений аналіз, особливо щодо причин та наслідків 

прийняття неефективних нормативно-правових актів, призводить до 

однозначного висновку про важливість та нагальність посилення саме 

державного управління як складової публічного управління роботою з 

людьми, які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, із 

обов’язковим професійним забезпеченням цієї компоненти.  

 

2.3.2. Організаційний механізм публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції 

 

Організаційний механізм публічного управління процесами 

постізоляційного відновлення громадян України можна структурувати за 

різними критеріями. В рамках цього дослідження пропонуємо проаналізувати 

його складові з точки зору класичного системного підходу, який визначає 

систему як організовану сукупність елементів та зв’язків між ними. 

З точки зору організації процесів публічного управління ключову роль 

відіграють публічні інституції, які і пропонуємо визначити базовими 

елементами системи. Публічні інституції можуть бути структуровані за 

різними критеріями.  

Аналізуючи інституційне забезпечення процесів постізоляційного 

відновлення громадян, важливо приділити увагу співвіднесенням понять 

інституція та інститут, які є взаємопов’язаними, однак не синонімічними. 

Так, на думку М.Кармазіної та О.Шурбованої, інституціям відводиться 

значення символічних, звичаєвих, семіотичних значень та практик, 
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закріплення і відтворення яких здійснюється за допомогою таких соціальних 

організацій, як інститути (зокрема, політичні). [72]. 

Тетяна Коць, аналізуючи практику вживання понять в українській мові, 

звертає увагу на те, що обидва поняття певною мірою характеризують 

структуру держави і є її неодмінними складниками. При цьому серед 

усталених в мові значень інституту важливим є його розуміння як 

сукупності правових норм у якій-небудь галузі суспільних відносин окремої 

держави, що підкреслює значення цілісності, характерної ознаки окремої 

сфери життя. Також інститут може бути назвою діяльнісних характеристик 

людини або групи людей, що репрезентує певний напрямок у суспільному 

житті або є ознакою соціального ладу: інститут громади, інститут професури, 

інститут влади, інститут президентства. Слово інституція зберігає і донині 

давнє латинське значення ‘настанова, пояснення чогось’ і позначає 

насамперед особливості управління, механізми дії правових норм у будь-якій 

галузі суспільних відносин. Тому словосполучення суспільні інституції, 

політичні інституції, ідеологічні інституції, наукові інституції не просто 

називають явище суспільного життя, а й інформують про його визначальні 

діяльнісні ознаки. При порівнянні змісту понять інститут та інституція, на 

думку дослідниці, у першому випадку йдеться про наявність самостійної 

структури в державі, а в другому – про механізми її дії [81]. 

 За висновками О.Стрижака, у сучасній економічній і правовій 

літературі домінує підхід, згідно з яким інститут розуміється як система норм 

чи правил [188]. 

 Таким чином, в контексті нашого дослідження будемо застосовувати 

поняття інституція в значенні символічних, звичаєвих, суспільно важливих 

значень, практик та явищ суспільного життя, які інформують про його 

визначальні діяльнісні ознаки. Під інститутом розумітимемо форму 

соціальної або суспільної організації, власне систему норм та правил, які 

визначають наявність самостійної структури в державі або суспільстві. 
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 З урахуванням зазначеного вище пропонуємо проаналізувати державні 

та суспільні інститути та інституції як інструменти управління державними 

та суспільними процесами. Для цього пропонуємо проаналізувати роль та 

функції в сфері постізоляційного відновлення громадян з позиції публічної 

правової суб’єктності. 

Аналіз діяльності суб’єктів публічного права пропонуємо здійснювати, 

користуючись запропонованими В.Січевлюком [178] виділенням трьох 

основних категорій суб’єктів публічного права: 

1) спільнот (народу, народності, територіальної громад, вікових, релігійних, 

професійних, інших соціальних страт); 

2) держави, її органів, органів місцевого самоврядування – тобто суб’єктів 

права, які мають право на застосування владного примусу з метою 

представлення, реалізації та захисту публічних інтересів у форматі 

виключної діяльності; 

3) суб’єктів, діяльність яких скерована на реалізацію та захист інтересів 

соціальних спільнот шляхом легітимного впливу на владу (політичних 

партій, громадських об’єднань та інших інституцій громадянського 

суспільства). 

Спільнотою, чиї права та інтереси є предметом захисту, в нашому 

випадку є особи, які перебувають в примусовій ізоляції, або звільнені з неї, а 

також члени сімей таких осіб, чиї потреби та проблеми детально 

аналізувались в першому розділі роботи. 

Дослідити роль та функції органів владних інституцій в контексті 

роботи з особами, які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, 

пропонуємо, послідовно проаналізувавши функції та повноваження: 

- державних органів; 

- об’єднаних координаційних інституцій; 

- колегіальних органів та інституцій міжвідомчої взаємодії; 

- консультативно-дорадчих, експертних та робочих органів; 

- міжнародних інституцій. 
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Функції та повноваження державних органів України визначаються 

Конституцією України та чинним законодавством. Важливо зазначити, що 

необхідність реагування на збройну агресію та її наслідки визначили  

зокрема і необхідність створення нових, а не тільки посилення функціоналу 

вже існуючих державних органів. 

До числа ключових органів держави, до повноважень яких належать 

різні питання, пов’язані з перебуванням громадян України в примусовій 

ізоляції та його наслідками, належать інститут Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, Міністерство оборони України, Міністерство 

внутрішніх справ України, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, Міністерство у справах ветеранів України, 

Міністерство соціальної політики України, Служба безпеки України. 

Ключовою об’єднаною координаційною інституцією є Об’єднаний 

центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у 

районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях. 

До числа колегіальних органів та інституцій міжвідомчої взаємодії 

можемо віднести міжвідомчі комісії, створені, відповідно, при 

Мінреінтеграції та Кабінеті Міністрів України. Варто зазначити, що 

Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених 

волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях також функціонує як інституція 

міжвідомчої взаємодії.  Колегіальні органи можуть виконувати і 

консультативно-дорадчі функції – як, наприклад, Комісія з питань осіб, 

зниклих безвісти за особливих обставин, створена саме як консультативно-

дорадчий орган Кабінету Міністрів України. 

 Щодо міжнародних інституцій та форматів, які є ключовими в сфері 

дослідження, слід в першу чергу згадати Організацію об’єднаних націй, 
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Міжнародний кримінальний суд, Раду Європи, Парламентську асамблею 

Ради Європи, Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, 

Європейський суд з прав людини, Норманський формат, Тристоронню 

контакту групу, Північноатлантичний альянс, Платформу Україна-НАТО, 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста. 

Опис повноважень та функціоналу державних органів та громадських 

об’єднань з числа зазначених суб’єктів наведено в додатку Ї. Тут зупинимось 

на актуальних функціях інститутів, створених для забезпечення координації 

або міжвідомчої взаємодії з питань полонених та звільнених з полону, а 

також зниклих безвісти осіб. 

В жовтні 2014 року спільним наказом Служби безпеки України, 

Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ був створений 

Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених 

волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в 

районі проведення антитерористичної операції. Наразі він функціонує як 

Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених 

волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях (далі – Об’єднаний центр), метою 

діяльності якого є забезпечення належної координації пошуку, звільнення 

незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Основним завданням Об’єднаного центру є координація заходів з 

питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, які захоплені та 

утримуються незаконними збройними формуваннями у районі здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Наразі основними функціями Об’єднаного центру є такі: 
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1) створення та ведення обліку осіб, які незаконно позбавлені волі, захоплені 

та утримуються незаконними збройними формуваннями у районі 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (до 

30 квітня 2018 року – у районі проведення антитерористичної операції на 

території Донецької та Луганської областей); 

2) координація заходів, які здійснюються за участю Служби безпеки 

України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, 

Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) 

громадських об’єднань та окремих осіб, щодо звільнення незаконно 

позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ 

у Донецькій та Луганській областях; 

3) забезпечення ведення переговорного процесу, у тому числі на 

міжнародних майданчиках, щодо пошуку та звільнення незаконно 

позбавлених волі осіб, які захоплені та утримуються незаконними 

збройними формуваннями на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях; 

4) розгляд заяв, звернень, повідомлень з питань, віднесених до компетенції 

Центру; 

5) підготовка пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових 

актів та актів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що 

стосуються діяльності Центру. 

Очевидною є необхідність розширення та посилення функціоналу 

Об’єднаного центру, в першу чергу за рахунок поширення його повноважень 

на територію тимчасово окупованої АР Крим, а також повернення до його 

функціоналу питань обліку та розшуку осіб, зниклих безвісти внаслідок 

збройної агресії проти України. 
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21.02.2020 наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 44 "Про 

затвердження Положення про міжвідомчу комісію з розгляду питань, 

пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх 

соціальний захист" було створено відповідну Комісію. Після чергової 

реорганізації міністерств наказом Мінреінтеграції від 17.07.2020 №57 

згаданий наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України було скасовано, 

натомість створено комісію з такою ж назвою та  затверджено її положення. 

Міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб 

такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти 

України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, 

створено для забезпечення прийняття рішення про фінансування витрат для 

забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, 

спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і 

забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи 

незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або 

органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях 

України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською, 

політичною або професійною діяльністю таких осіб, а також підтримки 

зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, 

пов’язаних з їх відвідуванням, та надання одноразової грошової допомоги 

після звільнення та повернення таких осіб на територію України відповідно 

до Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. 

№ 1122 “Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення” [40]. 

Основними завданнями Комісії є: 
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1) прийняття рішення про визнання особи, включеної до сформованого СБУ 

переліку звільнених осіб, такою, що була позбавлена свободи внаслідок 

збройної агресії проти України; 

2) прийняття рішення щодо надання бюджетних коштів у розмірі, 

встановленому законодавством, для забезпечення надання професійної 

правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення 

можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, 

позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, 

окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації 

на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської 

Федерації у зв'язку з громадською, політичною або професійною 

діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх 

сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням; 

3) надання рекомендацій щодо закладу охорони здоров'я, яким може 

надаватися медична та реабілітаційна допомога особам, які були 

позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, які не є 

військовослужбовцями та працівниками, а також резервістами, 

військовозобов'язаними  військовослужбовцями, особами рядового та 

начальницького складу утворених відповідно до законів України 

військових формувань та складових сектору безпеки і оборони. 

Об’єктивно головною проблемою діяльності комісії є відсутність 

законодавчого забезпечення її діяльності. Комісія діє на підставі постанов 

Уряду від 18.04.2018 № 328 (зі змінами) та від 11.12.2019 № 1122 (зі 

змінами), а також вже згаданого наказу Мінреінтеграції. Через відсутність 

законодавчого забезпечення діяльність Комісії несе певні ризики, які 

проаналізовані в третьому розділі роботи. 

Оскільки ситуація зникнення військовослужбовця в зоні проведення 

бойових дій може призвести, зокрема і до його знайдення в серед 

військовополонених, Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих 
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обставин також належить до числа суб’єктів, чиї повноваження та функції 

мають бути проаналізовані в контексті нашого дослідження. 

Згідно Закону України Про правовий статус осіб, зниклих безвісти, 

метою діяльності Комісії є забезпечення координації діяльності державних 

органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому 

числі розшук осіб, зниклих безвісти в районі проведення АТО/ООС, та осіб, 

зниклих безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, 

заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями 

природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть 

спричинити масову загибель людей [140]. 

Основним завданням Комісії є з’ясування долі та місця перебування 

осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема: 

- під час участі (забезпечення проведення) в 

антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- під час постійного проживання або тимчасового 

перебування в районі проведення антитерористичної операції або заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- під час постійного проживання або тимчасового 

перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях; 

- під час збройного конфлікту чи воєнних дій на території 

України. 

Попри наявність законодавчого забезпечення, Комісія у справах осіб, 

зниклих безвісти за особливих обставин, створена розпорядженням Уряду від 

10.04.2019 №248-р «Про утворення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за 

особливих обставин» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Уряду 

№915-р від 22.07.2020), розпочала свою роботу лише в грудні 2020 року. 
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Основною причиною нефункціональності Комісії є недієвість Закону 

України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», який однозначно 

потребує оновлення або заміни. 

Місцеві органи влади, зокрема і внаслідок процесів децентралізації, 

відіграють важливу роль в житті осіб, які потрапили до вимушеної ізоляції, 

звільнені з неї, та членів сімей таких осіб. Їх практична діяльність 

зосереджена на наданні соціальної (грошової) допомоги в рамках місцевих 

бюджетів. На жаль, місцеві програми соціальної допомоги не визначають в 

якості окремої категорії осіб, звільнених з примусової ізоляції, та членів 

сімей осіб, які перебувають у примусовій ізоляції. Ця ситуація потребує 

нагального вирішення, адже в процесі роботи зі звільненими безсистемність 

та неузгодженість рішень і дій місцевих органів влади призводили до 

зростання напруги в суспільстві та повторної травматизації звільнених і 

членів їх сімей. Зокрема, потребують визначення на рівні місцевих органів 

влади такі питання: 

1) виплата одноразової грошової допомоги особам, звільненим з 

примусової ізоляції та членам сімей осіб, які перебувають у вимушеній 

ізоляції. Необхідно визначити саме цю категорію осіб в наявних 

програмах, для забезпечення прозорості та визначеності витрат; 

2) надання соціального житла звільненим особам, які відносяться до 

категорії  внутрішньо переміщених осіб; 

3) визначення програм медичної та психологічної допомоги; 

4) визначення програм правової допомоги. 

Міжнародні організації мають свої особливості роботи з порушенням 

прав осіб, які потрапили до примусової ізоляції. Їх діяльність, здебільшого, 

ґрунтується на основному гуманітарному стандарті, який передбачає 

принципи неупередженості, нейтралітету, незалежності, гуманності.  

Серед міжнародних організацій, залучених до надання допомоги 

особам, які перебувають у примусовій ізоляції, звільнені з неї, та членам 
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сімей таких осіб, можна виділити дві основні групи: гуманітарні організації 

та правозахисні організації, інформацію про які наведено в додатку Ї. 

Традиційно до числа суб’єктів, діяльність яких скерована на реалізацію 

та захист інтересів соціальних спільнот шляхом легітимного впливу на владу, 

належать об’єднання громадян, політичні партії, професійні об’єднання та 

асоціації, інші інституції громадянського суспільства. В нашому 

дослідженні ми включили до числа таких суб’єктів волонтерські організації, 

а також волонтерські та громадські ініціативи. 

До числа неурядових організацій та ініціатив, які проявили активність в 

темі осіб, які перебувають у примусовій ізоляції та звільнених з неї, а також 

членів сімей таких осіб, належать окремі волонтери – фізичні особи та 

волонтерські організації, які функціонують як громадські об’єднання або 

благодійні фонди, а також політичні партії, правозахисники та правозахисні 

організації, журналісти та блогери.   

  Основними напрямками діяльності зазначених груп осіб є: 

- робота, спрямована на звільнення осіб, які перебувають у примусовій 

ізоляції; 

- допомога членам сімей осіб, які перебувають у примусовій ізоляції; 

- допомога звільненим особам одразу після звільнення; 

- інформаційне висвітлення процесу звільнення, або проблем осіб, що 

перебувають у примусовій ізоляції та звільнених осіб. 

 Волонтерські та громадські ініціативи щодо звільнення осіб, які 

перебувають у примусовій ізоляції на тимчасово окупованих територіях, 

були активними протягом 2014–2015 років. Починаючи з 2016 року 

ініціатива щодо ведення переговорів та організації процесу звільненні осіб з 

примусової ізоляції на тимчасово окупованих територіях перейшла до 

держави і реалізується в рамках підгрупи з гуманітарних питань 

тристоронньої контактної групи із забезпечення Мінського процесу. 

 Щодо періоду 2014–2015 років, то переважна більшість відомих 

громадських «обмінювачів» мають такі спільні риси: 
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- вперше себе проявили на начальному початковому етапі російської агресії 

на Донбасі, тобто вийшли «з нікуди». При цьому абсолютна більшість 

«обмінювачів» заявляють про свою участь в подіях Революції Гідності та 

участі в Майдані 2013-2014. При цьому до Майдану низка з них 

перебувала на протилежних позиціях, і більшість з них в той або інший 

спосіб пов’язані зараз або в минулому з Російською Федерацією;  

- всі переговірники та учасники обмінів утаємничують свої способи пошуку 

інформації по полоненим та методики обміну, посилаючись, що саме 

таким чином можуть досягти позитивного результату; 

- більш ефективними були переговірники та обмінювачі, які дотримувались 

«мирних» позицій (часто саме на російських умовах). Можна припустити, 

що такі особи роботу з полоненими та звільненими намагатимуться 

використати в якості трампліну до політичної кар’єри або для збільшення 

електорату; 

- використання «авторитетними» в суспільстві переговорниками близьких 

та родичів полонених для проведення акцій протесту та звинувачення 

влади в бездіяльності, з метою створення тиску на внутрішньополітичну 

ситуацію в Україні, особливо починаючи з 2018 року; 

- медійна активність переговорників протягом 2017 та 2019 років, особливо 

на каналах, які асоціюються з проросійською позицією. 

  Також звертає на себе увагу процес створення громадськими та 

волонтерськими ініціативами структурно організованих мереж з надання 

комплексу послуг полоненим та їх родинам – саме на терміні «полонені» 

акцентується увага, незважаючи на те, що організації працюють з особами, 

вже звільненими з примусової ізоляції.   

  Стосовно діяльності політичних партій щодо полонених та осіб, 

звільнених з примусової ізоляції, можна стверджувати, що на сьогодні тема 

звільнення громадян України з примусової ізоляції агресора та його проксі 

присутня в порядку денному багатьох партій – не тільки представлених в 

парламенті. Разом з тим така ситуація сформувалась, починаючи з виборчих 
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перегонів 2019 року. До того лише політична партія «Національний корпус», 

молодий гравець на ультраправому фланзі української політики, наприкінці 

2017 року активно включилась в тематику осіб, звільнених з примусової 

ізоляції, що було пов’язано з належністю двох осіб, визволених 27.12.2017, 

до футбольних фанатів та одного бійця батальйону «Азов». Зазначених осіб 

«Нацкорпус» вважає «своїми» за ідейними переконаннями. 

На окрему увагу заслуговують ініціативи правозахисних організацій 

щодо осіб, звільнених з примусової ізоляції, які активно намагаються 

працювати як з питаннями осіб, які перебувають у примусовій ізоляції, так і з 

особами, звільненими з неї. Основними задекларованими напрямками 

діяльності правозахисних організацій щодо осіб, які перебувають у 

примусовій ізоляції, є допомога у визволенні заручників, яка реалізується 

шляхом пошуку інформації про затриманих активістів та мирних жителів, 

участі в акціях на їх підтримку, надання інформаційної підтримки, посильної 

допомоги у веденні переговорів. Інформацію про найбільш активні 

правозахисні організації наведено в додатку Ї. 

Щодо суб’єктів, діяльність яких скерована на реалізацію та захист 

інтересів професійних спільнот, варто зазначити, що їх роль в сфері роботи з 

особами, які перебувають у вимушеній або примусовій ізоляції або звільнені 

з неї, набуває окремого значення. Річ у тім, що стандартизованими угодами 

Північно-атлантичного альянсу та провідними практиками країн-членів 

НАТО чітко визначено, що діяльність фахівців в сфері SERE є 

високоризиковою діяльністю, і потребує строгого професійного відбору та 

кількарівневої підготовки, яка регулюється військовими стандартами. Щодо 

SERE-психологів, то, оскільки SERE-психологія є військовою психологічною 

спеціалізацією, SERE-психологи організовують свою діяльність в форматі 

обов’язкового професійного самоврядування, органи якого є 

відповідальними за напрацювання предметного наповнення стандартів та 

інших вимог як до SERE-психологів, так і до фахівців реінтеграції, які потім 

затверджуються встановленим порядком органами військового управління та 
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командування. Також до функцій професійного саморегулювання належить 

забезпечення змістовного наповнення програм безперервного навчання та 

підвищення кваліфікації (continuing education) SERE-психологів та фахівців 

реінтеграції, що є обов’язковою вимогою для їх професійної діяльності. 

Важливо зазначити, що ці професійна спільнота є закритою і включає 

виключно фахівців з числа особового складу збройних сил країни. 

Тобто в практиці армій країн НАТО органи професійного 

саморегулювання SERE-психологів та фахівців реінтеграції, є повністю 

імплементованими всередину владних інституцій. Тобто, вони є органами 

захисту інтересів професійних спільнот, сформованих всередині сектору 

безпеки і оборони країни, та водночас забезпечують виконання державою її 

функцій. На нашу думку, така ситуація обґрунтовано дозволяє виділити 

професійні спільноти фахівців військових спеціалізацій в окремий інститут 

публічного права. 

Таким чином, організація ефективного відновлення особового складу 

складових сектору безпеки та оборони в умовах ворожого середовища є 

важливою складовою забезпечення обороноздатності країни, що потребує 

належного інституційного забезпечення, при плануванні якого мають бути 

обов’язково враховані: 

1) вимоги відповідних стандартизованих угод Північноатлантичного 

альянсу щодо організації системи відновлення особового складу в умовах 

ворожого середовища; 

2) вимоги реінтеграційної моделі організації роботи з особовим складом 

після перебування в умовах вимушеної або примусової ізоляції; 

3) чітко визначені стандартизовані вимоги до фахівців реінтеграції та 

інструкторів SERE підготовки, неможливість та неприпустимість 

простого покладання цих функцій на фахівців інших військових 

спеціальностей; 

4) обов’язковість стандартизації та ризик менеджменту всіх складових 

системи відновлення особового складу в умовах ворожого середовища; 
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5) необхідність розбудови системи відновлення особового складу в умовах 

ворожого середовища «з нуля» та відсутність будь-якого аналога в 

системі пострадянського військового управління та командування; 

6) необхідність підтримання і забезпечення ефективного формату 

міжвідомчої взаємодії як на етапі підготовки фахівців, так і на етапі 

підготовки особового складу та проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів; 

7) необхідність організації ефективної системи обліку та розшуку особового 

складу, який міг перебувати у вимушеній або примусовій ізоляції під час 

участі в усіх військових кампаніях та збройних конфліктах, інтегрованої з 

системою обліку, розшуку та ідентифікації особового складу, зниклого 

безвісти; 

8) специфіка роботи в умовах гібридної агресії; 

9) загальні та специфічні проблеми, пов’язані з необхідністю реформування 

всіх складових сектору безпеки і оборони країни. 

З урахуванням зазначеного вище, вбачається доцільним в секторі 

безпеки і оборони країни створити систему окремих інституцій, які мають 

забезпечити ефективне функціонування системи відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища. Така система інституцій, необтяжена 

процесами реформування, а сконцентрована на розвитку принципово нових 

напрямків, має продемонструвати зарубіжним партнерам справжню 

готовність Української держави до ефективної роботи та імплементації 

провідного досвіду країн НАТО. Наявний досвід ефективної українсько-

американської співпраці в цій сфері створить гарне підґрунтя для розвитку 

новоствореної установи як майданчика міжнародної співпраці. 

Нові інституції мають стати дієвим інструментом євроатлантичної 

інтеграції нашої держави, сприятимуть посиленню спроможностей сил 

безпеки та оборони, дозволять вирішити питання імплементації відповідних 

стандартів НАТО, ефективно організувати процес реінтеграції та 

постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або примусової 
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ізоляції, а також запровадити ризик менеджмент програм підготовки 

особового складу, які містять підвищені ризики. Також новостворена система 

інституцій може стати ефективною площадкою виявлення гібридних загроз 

та напрацювання методів протидії їм.  

 

2.3.3. Механізм міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії в сфері 

відновлення осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції 

 

 Процеси міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії є 

взаємопов’язаними, і саме тому важливо чітко розуміти різницю між ними. 

Термін міжвідомчий є традиційним у вітчизняній традиції та 

застосовується з часів, коли термін «відомство» фактично було синонімом 

органу державної влади. Таким чином, міжвідомча взаємодія є традиційним 

широким поняттям, яке охоплює все різноманіття зв’язків та взаємодій як 

між самим державними органами, так і між їх консультативно-дорадчими та 

іншими допоміжними органами і службами. 

Поняття сектору є інструментом агрегування суспільних відносин та 

процесів. В рамках сектору зазвичай об’єднуються інститути, які мають 

принципову системну цілісність або функціональну спільність, певний набір 

принципових параметрів або функцій, за якими вони відрізняються від решти 

суб’єктів, при цьому, як правило, тісно взаємодіють між собою. 

Суб’єкти можуть агрегуватись в сектори за різними критеріями. З 

точки зору сфери та предмету дослідження для нас є важливим поділ 

суб’єктів на державний та недержавний сектор, а також на сектор безпеки і 

оборони, склад якого визначений Законом України «Про національну безпеку 

України», та цивільний сектор, який не має законодавчо усталеної дефініції, 

однак наповнення якого в контексті виокремлення сектору безпеки і оборони 

є очевидним та логічним. 

Важливо зазначити, що поділ суб’єктів на зазначені сектори 

відбувається за різними критеріями. Так, зазначеним Законом сектор безпеки 
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і оборони визначається як система органів державної влади, Збройних Сил 

України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного 

захисту, оборонно-промислового комплексу України, діяльність яких 

перебуває під демократичним цивільним контролем і відповідно 

до Конституції та законів України за функціональним призначенням 

спрямована на захист національних інтересів України від загроз, а також 

громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у 

забезпеченні національної безпеки України [136]. Таким чином, до складу 

сектору безпеки і оборони входять суб’єкти як державного, так і 

недержавного секторів. 

Враховуючи зазначене, очевидно, що в ряді випадків міжвідомча 

взаємодія буде водночас і міжсекторальною взаємодією. Разом з тим, у 

випадку відносин між суб’єктами державного та недержавного секторів 

міжсекторальна взаємодія має свою чітко виражену специфіку, яка 

обов’язково має бути врахована при організації процесів публічного 

управління у відповідній сфері. 

Співвідносячи термін механізм та взаємодія, зазначимо, що в контексті 

механізмів публічного управління механізм є безумовно ширшим поняттям, і 

усталена взаємодія складових є одним з проявів сформованого механізму 

публічного управління. Таким чином, важливими елементами механізму 

публічного управління є принцип, за яким організується взаємодія суб’єктів, 

та критерії, за якими таку взаємодію можна оцінити. 

Щодо власне механізмів міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії слід 

зазначити, що їх специфіка полягає в тому, що взаємодія власне і визначає їх 

специфіку, тобто є їх іманентною рисою, яка і формує їх потенціал. 

 З урахуванням зазначеного важливо проаналізувати власне 

особливості міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії в сфері 

постізоляційного відновлення громадян.  
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 В сучасній практиці публічного управління основними формами 

організації та реалізації міжвідомчої взаємодії є: 

- створення та функціонування координаційних органів; 

- створення та функціонування консультативно-дорадчих та робочих 

органів; 

- створення та функціонування колегіальних органів, зокрема міжвідомчих 

комісій; 

- переговорні та погоджувальні процедури; 

- алгоритмізація процесів. 

Найбільш поширеними інструментами міжвідомчої взаємодії є: 

документообіг, реєстри, пряма комунікація посадових осіб. 

Щодо нормативно-правових актів, які визначають або регулюють 

питання міжвідомчої взаємодії, пропонуємо вважати їх фактором 

міжвідомчої взаємодії. 

Міжвідомча взаємодія є однією з базових функцій державного апарату. 

Разом з тим організація ефективної міжвідомчої взаємодії є нагальним 

питанням для багатьох сфер публічного управління. 

В цьому контексті важливо зазначити, що саме ефективність як 

обов’язковий критерій оцінювання і відрізняє підхід публічного управління 

до питань міжвідомчої взаємодії, на відміну від державного управління, коли 

обов’язковим критерієм був факт наявності такої взаємодії, а її ефективність 

відігравала роль додаткового або спеціалізованого критерія. 

Враховуючи, що публічне управління є цілеспрямованим процесом, 

який передбачає систему цілей, завдань, очікуваних результатів та критеріїв 

оцінювання міри їх виконання або досягнення, ефективність міжвідомчої 

взаємодії виглядає одним з таких логічних критеріїв. З іншого боку саме 

наявність чітко та коректно сформульованої системи цілей, завдань та 

очікуваних результатів публічного управління дозволяє сформулювати чіткі 

критерії оцінювання ефективності міжвідомчої взаємодії в тій або іншій 

сфері. 
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Враховуючи структуру та специфіку повноважень суб’єктів публічного 

права, які беруть участь в роботі з питаннями осіб, які перебувають у 

примусовій ізоляції або звільнені з неї, вбачається доцільним зупинити 

головну увагу на таких форматах міжвідомчої взаємодії як: 

1) діяльність координаційних органів; 

2) діяльність колегіальних органів, зокрема міжвідомчих комісій; 

3) алгоритмізація процесів. 

З метою забезпечення обліку та встановлення місця знаходження 

громадян які перебувають в примусовій ізоляції, з метою забезпечення 

встановлення долі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в тому числі 

в зоні проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 

створені та функціонують як спеціальні координуючі органи Об’єднаний 

центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у 

районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях та Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих 

обставин. 

Як зазначалось вище, до квітня 2019 року Об’єднаний центр виконував 

також функції обліку та координації розшуку осіб, зниклих безвісти в зоні 

АТО/ООС. Однак після прийняття Закону України про правовий статус осіб, 

зниклих безвісти, яким, зокрема, передбачалось створення комісії з питань 

осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, яка має виконувати ці функції, 

вони відповідно були зняті з Об’єднаного центру. 

В свою чергу комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих 

обставин, була створена відповідним розпорядженням Уряду в квітні 2019 

року. Однак перше засідання Комісії було проведено лише в жовтні – грудні 

2020 року (з перервою), і станом на 01.01.2021 безпосередньо виконувати 

свої функції Комісія ще не почала. 

Попри формальну причину, яка полягала у відсутності обраного 

Голови Комісії до грудня 2020 року, який, згідно Закону України «Про 
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правовий статус осіб, зниклих безвісти», має бути обраний на першому 

засіданні Комісії з числа членів Комісії шляхом відкритого голосування 

строком на сім років, і який має вчинити кроки для забезпечення роботи 

Комісії, справжніми причинами відсутності роботи комісії є такі: 

1. недосконалість нормативно-правового (в першу чергу законодавчого) 

регулювання – частина норм Закону України «Про правовий статус осіб, 

зниклих безвісти» неробоча, частино взаємно-суперечлива; 

2. відсутність цілісного розуміння специфіки проблемних питань цільової 

групи та оптимальних шляхів їх вирішення на державному рівні; 

3. спотворені уявлення про Комісію як про «чарівну таблетку» або головний 

інструмент впливу на процеси; 

4. нерозуміння важливості правильної організації та забезпечення роботи 

секретаріату Комісії; 

5. відсутність міжсекторальної взаємодії в цій сфері; 

6. відсутність фахового експертного супроводу, нерозуміння важливості 

впровадження в цій сфері міжнародних стандартизованих підходів до 

роботи з такими питаннями; 

7. відсутність фахової комунікації з представниками цільової групи 

представників державних органів; 

8. агресивні дії окремих представників цільових груп; 

9. неготовність державних органів брати на себе відповідальність за цей 

складний незрозумілий процес. 

Як результат, маємо ситуацію, коли протягом двох років процеси 

офіційної координації обліку та розшуку осіб, зниклих безвісти в зоні 

АТО/ООС, фактично призупинені внаслідок прийняття законодавчого акту 

низької якості.  

Водночас де факто ці процеси координуються на робочому рівні в 

форматі міжвідомчої взаємодії між Об’єднаним центром та Управлінням 

цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, оскільки цей 

напрямок є безпосередньо дотичним до питань обліку та розшуку осіб, що 
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перебувають в примусовій ізоляції, а процес збору, обробки, в тому числі 

верифікації, та збереження інформації щодо осіб, які перебувають або 

можуть перебувати в примусовій ізоляції, налагоджений фахово та 

ефективно. Крім того, саме Управління цивільно-військового 

співробітництва Збройних Сил України є структурою, відповідальною за 

розшук зниклих безвісти військовослужбовців та ідентифікацію тіл 

(останків) загиблих (померлих) військовослужбовців. 

Таким чином, маємо ситуацію, коли ефективно організована 

міжвідомча взаємодія державних органів де факто компенсує відсутність 

діяльності інституції, спеціально передбаченої для координації такої 

міжвідомчої взаємодії. 

Особливості діяльності колегіальних органів в сфері роботи з особами, 

які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, пропонуємо 

проаналізувати на прикладі Міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх 

соціальний захист, яка працює з січня 2020 року. 

Важливо зазначити, що ідея створення обох комісій належала групі 

громадських, переважно правозахисних організацій, які також брали активну 

участь в розробці Закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісти, 

та проєкту Закону України про правовий та соціальний захист осіб, 

позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України (в редакції, 

підготовленій Постійним представництвом Президента України в АР Крим 

спільно з правозахисними організаціями).  

Обидва акти (закон та законопроєкт) передбачають створення 

міжвідомчих комісій як основного органу, який має забезпечувати 

міжвідомчу координацію в таких особливо чутливих сферах, як робота з 

питаннями полонених, звільнених з полону, зниклих безвісти в зоні 

АТО/ООС та членів їх сімей. Обидва акти, підготовлені громадськими 

організаціями, є очевидно низької якості, що проявляється в недієвості норм 
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Закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісти, який був 

прийнятий в такій редакції з кон’юнктурних політичних міркувань, а також в 

великій кількості концептуальних та інших зауважень до проєкту Закону 

України про правовий та соціальний захист осіб, позбавлених свободи 

внаслідок збройної агресії проти України (в редакції, підготовленій 

Постійним представництвом Президента України в АР Крим спільно з 

правозахисними організаціями). 

Обидві міжвідомчі комісії, створені на виконання чинного Закону 

України про правовий статус осіб, зниклих безвісти, та на слідування логіці, 

закладеній в проєкт Закону України про правовий та соціальний захист осіб, 

позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України (в редакції, 

підготовленій Постійним представництвом Президента України в АР Крим 

спільно з правозахисними організаціями), є проблемними. Перша – через 

неспроможність свого функціонування без внесення змін до чинного Закону, 

друга – через відсутність затверджених на законодавчому рівні критеріїв 

визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, а також через неможливість повноцінного розгляду 

справ членами Комісії внаслідок участі в її роботі осіб без права 

ознайомлення з інформацією з обмеженим доступом. 

На наш погляд, саме діяльність Міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх 

соціальний захист, є дуже яскравим прикладом нерозуміння різниці між 

міжвідомчою та міжсекторальною взаємодією, коли орган, який створюється 

для прийняття колегіальних міжвідомчих рішень, фактично розширює свій 

статус до міжсекторального органу. Однак таке розширення кола суб’єктів – 

членів комісії фактично призвело до звуження її функціональних 

можливостей внаслідок принципової неспроможності суб’єктів – 

недержавних органів виконувати певні функції такого колегіального органу 

(наприклад, об’єктивної неспроможності адекватно враховувати фактор 
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ризиків та загроз національним інтересам в ході аналізу кейсів полонених та 

звільнених з полону). 

З урахуванням зазначеного, вважаємо дуже важливим окремо 

проаналізувати особливості міжсекторальної взаємодії. 

Повноцінний аналіз міжсекторальної взаємодії має передбачати аналіз 

різноманіття взаємодій між державним, громадським та приватним 

секторами. В сфері роботи з особами, які перебувають в примусовій ізоляції 

або звільнені з неї, приватний сектор має свою специфіку: 

інституціолізований приватний сектор (бізнес) є зовнішнім чинником по 

відношенню до системи відносин в сфері дослідження, а приватні особи, 

якими є полонені та звільнені з полону люди, є цільовою групою, задля 

захисту інтересів яких державний та громадський сектор і вступають в 

активну взаємодію. Таким чином, виглядає логічним зосередити увагу саме 

на особливостях взаємодії між суб’єктами, які є представниками державного 

та громадського секторів. 

Як вже зазначалось вище, теорія публічного права чітко виділяє три 

категорії суб’єктів публічних правовідносин: 

1) спільноти та соціальні страти; 

2) держава, її органи, органи місцевого самоврядування; 

3) суб’єкти, діяльність яких скерована на реалізацію та захист інтересів 

соціальних спільнот шляхом легітимного впливу на владу. 

В нашому випадку цільовою спільнотою є особи, які перебувають в 

примусовій ізоляції, звільнені з ізоляції, та членами сімей таких осіб. 

Обов’язком держави є забезпечення захисту прав та інтересів цільової 

спільноти. Відповідно, саме таке завдання і має визначати повноваження та 

функції відповідних державних органів, які мають бути залучені до цього 

процесу. 

Діяльність громадських об’єднань, зокрема правозахисних та 

волонтерських організацій, в контексті задачі захисту прав та інтересів 
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цільової спільноти має бути спрямована на реалізацію та захист інтересів 

соціальних спільнот шляхом легітимного впливу на владу.  

Діяльність громадських об’єднань в Україні, зокрема і форми 

легітимного впливу на владу, регулюється Законом України «Про громадські 

об’єднання» [123]. Так, частиною 4 статті 4 Закону України «Про громадські 

об’єднання» визначено, що громадським об'єднанням не можуть надаватися 

владні повноваження, крім випадків, передбачених законом. Пунктом 5 

частини 3 статті 21 цього ж Закону визначено, що для здійснення своєї мети 

(цілей) громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право брати 

участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими 

об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери 

їхньої діяльності. 

Стаття 22  Закону України «Про громадські об’єднання» визначає засади 

взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування. Зокрема, 

Законом визначено, що: 

- держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань; 

- втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб 

у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських 

об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом; 

- органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, 

органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об'єднання 

до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань 

місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з 
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громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і 

суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-

правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів при органах державної влади, органах влади 

Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в 

роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань; 

- проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з 

громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, 

які стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування 

та діяльності, є обов'язковим. 

В контексті аналізу проблемних питань роботи міжвідомчої комісії з 

розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, 

спрямованих на їх соціальний захист, важливо звернути увагу на те, що, як 

вже зазначалось, можливість участі представників громадських об'єднань в 

роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах 

державної влади дійсно передбачена чинним законодавством. Разом з тим, 

метою роботи Міжвідомчої комісії є прийняття рішення про фінансування 

витрат для забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому 

числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для 

захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи 

незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або 

органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях 

України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською, 

політичною або професійною діяльністю таких осіб, а також підтримки 

зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, 

пов’язаних з їх відвідуванням, та надання одноразової грошової допомоги 

після звільнення та повернення таких осіб на територію України відповідно 

до Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. 

№ 1122 “Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення” [40]. 

Водночас Конституція України визначає, що виконання затвердженого 

Верховною Радою України Державного бюджету України забезпечує Кабінет 

Міністрів України. Відповідно, прийняття рішення про фінансування витрат 

для забезпечення надання допомоги <…> в рамках бюджетної програми є 

функцією міністерства як центрального органу виконавчої влади. Створення 

міжвідомчої комісії з метою прийняття колегіального рішення, на підставі 

якого здійснюється фінансування витрат з коштів Державного бюджету є 

можливою опцією. Однак комісія, яка приймає такі рішення, є не 

консультативно-дорадчим органом, а органом, який приймає рішення щодо 

обґрунтування використання коштів державного бюджету - тобто фактично 

виконує функції держави, отже, до її складу не можуть входити представники 

громадських об’єднань, оскільки, як вже зазначалось, громадським 

об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, 

передбачених законом – а у випадку комісії жодним законом її створення не 

передбачене [79]. 

Таким чином, у випадку з включенням представників громадських 

об’єднань до складу міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з 

визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний 

захист, на наш погляд, має місце порушення принципу невтручання держави 

в діяльність громадських об’єднань та неможливості надання владних 

повноважень громадським об’єднанням. 

Наслідками такого порушення є: 

- зниження ефективності діяльності комісії; 

- виникнення конфлікту інтересів у громадських об’єднань та їх 

представників, пов’язаних з тим, що вони стають суб’єктами, які 

приймають владні рішення, тож не можуть виконувати функцію захисту 
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інтересів цільової спільноти шляхом легітимного впливу на владу 

(оскільки як члени комісії вони самі стають виконувачами владних 

повноважень); 

- обґрунтовані скарги представників цільової спільноти на результати 

діяльності Міжвідомчої комісії; 

- зниження ефективності виконання громадськими об’єднаннями своєї 

прямої функції – захисту інтересів цільової групи способами, відмінними 

від способів захисту інтересів осіб державними органами; 

- порушення Конституції та чинного законодавства України. 

Проблемна ситуація, що склалась, може бути вирішена на тактичному 

та стратегічному рівнях. Тактично рішенням проблеми може стати внесення 

змін до складу Комісії і виведення з її складу представників громадських 

об’єднань. В той же час, вони можуть залучатись до роботи Міжвідомчої 

комісії в способи, визначені чинним законодавством, а саме шляхом надання 

консультацій та інформації, яка може бути важливою з їх точки зору – з 

підтвердженням об’єктивності та неупередженості наданої ними інформації. 

Разом з тим, прийняття представниками громадських об’єднань рішень, на 

підставі яких будуть здійснюватися виплати з Державного бюджету України, 

однозначно не належить до компетенції представників таких громадських 

об’єднань і протирічить принципам публічного права. 

Стратегічно проблема може бути вирішена шляхом закріплення на 

законодавчому рівні критеріїв, на підставі яких будуть прийматись рішення 

про визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, з одночасним системним перерозподілом функцій та 

зон відповідальності між державними органами, із забезпеченням єдності та 

безперервності відповідного процесу, спрямованого на кінцевий результат, а 

також із забезпеченням включення до цього процесу всіх суб’єктів 

публічного права в рамках їх визначних законом повноважень – що по суті є 

алгоритмізацією роботи з особами, які перебувають в ізоляції або звільнені з 

неї, та членами сімей таких осіб. 
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Таким чином, алгоритмізація процесів публічного управління є 

механізмом публічного управління, який дозволяє організувати ефективну та 

прозору міжвідомчу та міжсекторальну взаємодію між суб’єктами 

публічного права, спрямовану на досягнення визначених цілей та завдань 

державної політики та публічного управління у відповідній сфері. 

В контексті міжсекторальної взаємодії державних та громадських 

інституцій алгоритмізація публічного управління дозволить громадським 

об’єднанням здійснювати захист інтересів спільнот та соціальних страт 

шляхом легітимного впливу на владу, а не шляхом «інфільтрації» у неї. 

Такий підхід дозволить не тільки повернути у Конституційне та законодавче 

поле процеси роботи з особами, які перебувають у примусовій ізоляції, або 

звільнені з неї, а й суттєво знизити ризики зловживань, а також ризики 

використання громадських об’єднань в гібридних стратегіях агресора.  

Алгоритмізація дозволяє системно інтегрувати процеси міжвідомчої та 

міжсекторальної взаємодії, що є особливо важливим в ситуації роботи з 

нашою цільовою спільнотою. Алгоритмізація роботи потребує визначення 

державного органу, відповідального за контакт з цільовою спільнотою – 

тобто відповідального за створення та ефективне функціонування «єдиного 

вікна». 

Важливими складовими механізму алгоритмізації публічного 

управління є: 

1) законодавче та нормативне забезпечення процесів;  

2) чітке розділення питань організації діяльності суб’єктів та організації 

власне взаємодії; 

3) розподіл зон відповідальності, повноважень та функцій всіх суб’єктів; 

4) чітка формалізації алгоритму взаємодії, чітка алгоритмізація всіх 

складових процесів з жертвами насильницьких зникнень;  

5) забезпечення безперервності процесів, передбачених алгоритмом роботи 

(міжвідомчої взаємодії). 
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Таким чином, відпрацювання процесів міжсекторальної взаємодії 

передбачає напрацювання схем, форм та процедур взаємодії, шаблонів/форм 

відповідних документів – як складових забезпечення реалізації алгоритму; 

відпрацювання структури та функцій реєстрів, інших інформаційних, 

інформаційно-аналітичних систем, підготовку відповідних технічних 

завдань. Результатом такої роботи має бути проект відповідного нормативно-

правового акту або пакету нормативно правових актів щодо організації та 

забезпечення міжвідомчої взаємодії з визначених питань, погоджене технічне 

завдання. 

Ефективність процесів публічного управління відновленням осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, значною мірою залежатиме 

від того, наскільки коректно буде організовано та формалізовано фаховий 

експертний супровід процесів. В сфері відновлення осіб, звільнених з 

вимушеної або примусової ізоляції, враховуючи специфіку та складність 

підготовки фахівців, які спеціалізуються на психології полону, єдиним 

можливим форматом забезпечення експертного супроводу процесів 

публічного управління вбачається створення відповідної спеціалізованої 

установи в складі сектору безпеки і оборони України із чітким визначенням її 

повноважень та функцій, зокрема і в процесах міжвідомчої взаємодії з цих 

питань. 

Також, враховуючи особливу чутливість питань, окремим завданням 

міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії має бути планування та організація 

системи комунікації з членами сімей зниклих безвісти осіб з метою їх 

інформування про дії влади з відповідних питань, а також з метою організації 

їх психосоціального супроводу (із обов’язковим дотриманням відповідних 

протоколів супроводу, залученням до всіх етапів фахівців-психологів 

відповідної спеціалізації). Результатом такої діяльності має бути задоволення 

запиту членів сімей на інформування, зниження рівня їх психологічної 

травматизації, мінімізація розвитку психічних розладів та розладів поведінки. 
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Окремим завданням має бути планування та реалізація інформаційно-

просвітницької кампанія, орієнтованої на цільову спільноту, інших учасників 

процесу та суспільство. Результатом виконання такого завдання має бути 

налагодження конструктивного діалогу з цільовою спільнотою та 

суспільством з цих питань, підвищення рівня коректного інформування 

суспільства з питань осіб, які перебувають або можуть перебувати у 

примусовій ізоляції, зниження рівня страхів та травматизації суспільства. 

Таким чином, ефективно організовані міжвідомча та міжсекторальна 

взаємодія є активним чинником мінімізації ризиків та підвищення 

ефективності управлінських рішень в сфері постізоляційного відновлення 

громадян. 

Таким чином, механізм міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії з 

питань осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, 

вбачаємо доцільним посилити шляхом чіткого розмежування сфер 

відповідальності суб’єктів відносин в сфері постізоляційного відновлення із 

одночасним запровадженням алгоритмізації процесів постізоляційного 

відновлення, відмовою від міжвідомчих комісій як основного формату 

міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, залишивши їм виключно 

допоміжні консультативно-дорадчі функції; визначенням суб’єктів, 

відповідальних за забезпечення міжвідомчої координації та/або взаємодії в 

сфері постізоляційного відновлення громадян та суб’єктів, та суб’єктів, 

відповідальних за забезпечення міжсекторальної координації та/або 

взаємодії. 

 

2.3.4.Механізм інформаційного забезпечення публічного 

управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової 

ізоляції 

 

Моніторингом є системно організовані заходи спостереження, збору та 

оцінювання інформації, яка здійснюється за затвердженою програмою. 
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Таким чином, важливою характеристикою моніторингу є саме можливість 

співвіднесення отриманих даних із визначеними цілями та завданнями, отже 

моніторинг є інструментом оцінювання ефективності процесів або міри 

виконання визначених завдань. Одночасно фахово організовані 

моніторингові спостереження дають можливість отримувати інформацію про 

об’єктивний стан процесів, виявляти та оцінювати їх тренди та динаміку, що 

є дуже важливим для прогнозування. 

На нашу думку, основними елементами моніторингових механізмів 

публічного управління в сфері відновлення особового складу в умовах 

ворожого середовища та постізоляційного супроводу громадян є цілі 

моніторингу, об’єкти моніторингу, інструменти моніторингу, методика 

збору, верифікації, аналізу та інтерпретації даних, взаємозв’язок моніторингу 

з іншими механізмами державного управління. 

Пропонуємо виділити такі основні цілі моніторингу в сфері публічного 

управління питаннями осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або 

звільнені з неї: 

1) Моніторинг проблем та потреб осіб, які перебувають у примусовій 

ізоляції або звільнені з неї, та членів сімей таких осіб; 

2) Моніторинг ризиків та загроз; 

3) Моніторинг ефективності публічного управління в сфері відновлення та 

постізоляційного супроводу громадян. 

Моніторинг проблем та потреб ізольованих осіб та осіб, звільнених з 

примусової ізоляції, та членів сімей таких осіб може бути організований 

шляхом створення моніторингового та координаційного центру та 

впровадження кейс-менеджменту для виявлення та моніторингу їх 

актуальних потреб та запитів, а також надання правової, психологічної та 

реабілітаційної допомоги таким особам та членам їхніх сімей. Фахова 

організація такої діяльності сприятиме напрацюванню алгоритму супроводу 

таких осіб, в тому числі, шляхом створення системи взаємодії між органами 
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влади на національному та місцевому рівні, громадськими та міжнародними 

гуманітарними організаціями. 

Важливо, щоб моніторингові функції здіснювались саме в процесі 

активної взаємодії з цільовою спільнотою. Такий підхід, на нашу думку, 

допоможе об’єктивніше оцінювати ситуацію та розуміти суть прихованих 

проблем, враховуючи чутливість питань. З урахуванням зазначеного 

вбачається доцільним організувати моніторинг потреб цільової спільноти як 

складову ефективної системи підтримки осіб, звільнених з примусової 

ізоляції, а також членів сімей звільнених осіб та членів сімей осіб, які 

перебувають у примусовій ізоляції (військовополонені, заручники, політичні 

в’язні), та зниклих безвісти в Автономній Республіці Крим, Луганській, 

Донецькій областях. 

Із специфікою організації моніторингу ризиків та загроз можна 

ознайомитись в додатку Й, який містить інформацію про інформаційні та 

політичні ризики, виявлені в ході моніторингу соціальних потреб осіб, 

звільнених 27.12.2017. 

Таким чином, моніторинг потреб та проблем цільової спільноти має 

бути однією із цілей створення та функціонування системи патронату осіб, 

звільнених з примусової ізоляції, а також членів сімей звільнених та членів 

сімей осіб, які наразі перебувають у примусовій ізоляції (військовополонені, 

заручники, політичні в’язні), та зниклих безвісти в Автономній Республіці 

Крим, Луганській, Донецькій областях. Моніторингові інструменти мають 

бути  органічно імплементовані в систему кейс-менеджменту таких осіб та 

бути складовою міжвідомчого алгоритму адміністрування їх соціальних, 

психологічних, реабілітаційних потреб та проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній. 

Окремої уваги при організації системи кейс-менеджменту 

потребуватиме питання організації роботи ”єдиного вікна” для осіб, 

звільнених з примусової ізоляції, а також членів сімей звільнених та членів 
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сімей осіб, які перебувають у примусовій ізоляції, оскільки таке «єдине 

вікно» може бути ефективним моніторинговим інструментом. 

 

Висновки до розділу 2 

 

За результатами проведеного дослідження визначено головні 

проблеми, спричинені потраплянням осіб до вимушеної або примусової 

ізоляції внаслідок збройної агресії проти України, та його наслідками, 

запропоновано їх структурування за критеріями суб’єктності та відповідно до 

етапу перебування особи в примусовій ізоляції. За критеріями суб’єктності 

можна виділити проблеми осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, проблеми членів сімей таких осіб, проблеми держави, 

проблеми суспільства; відповідно до етапу перебування в примусовій ізоляції 

можна виділити проблеми, пов’язані з моментом та обставинами 

потрапляння осіб до примусової ізоляції; проблеми, пов’язані з перебуванням 

осіб в примусовій ізоляції проведенням, із додатковою деталізацією – 

зокрема,  протягом періоду проведення псевдопроцесуальних дій, після 

завершення псевдопроцесуальних дій; проблеми, які виникають на етапі 

звільнення та повернення осіб з ізоляції; проблеми, які виникають в 

постізоляційний період; проблеми, які можуть мати місце в 

постадаптаційний період. Дослідженням обгрунтовано, що нерозв’язання 

виявлених проблем є джерелом ризиків і загроз для держави та суспільства, 

запропоновано підходи до їх вирішення.  

Автором проаналізовано комплекс негативних чинників впливу на 

ефективність заходів в сфері постізоляційного відновлення громадян, 

компенсувати вплив яких дозволяє організація процесів постізоляційного 

відновлення згідно інтегрованої міжвідомчої моделі реінтеграції та 

постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або примусової 

ізоляції. 
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Визначено характерні особливості національної інтегрованої 

міжвідомчої моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу, які 

дозволяють проводити реінтеграційні та постізоляційні заходи не просто 

одночасно, а саме як єдиний організаційний комплекс заходів. Такими 

особливостями є: інтегрованість, адаптація до роботи з цивільним 

контингентом та масовими звільненнями, міжвідомчий формат підготовки 

фахівців та роботи реінтеграційних груп, організація роботи із виявлення й 

аналізу гібридних ризиків і загроз як складової реінтеграційних та 

постізоляційних заходів. 

Доведено, що застосування інтегрованої міжвідомчої моделі 

реінтеграції та постізоляційного супроводу дозволяє ефективно організувати 

процеси постізоляційного відновлення громадян України, забезпечивши при 

цьому баланс інтересів звільнених осіб та членів їх сімей, суспільства та 

держави. Підкреслюється, що інтегрована міжвідомча модель реінтеграції та 

постізоляційного супроводу може бути з однаковою ефективністю 

застосована при формуванні системи відновлення особового складу в умовах 

ворожого середовища та національної системи постізоляційного відновлення 

громадян, крім того саме дотримання реінтеграційної моделі є інструментом 

забезпечення якості та безпеки реінтеграційних і постізоляційних заходів. 

В процесі дослідження розроблено комплексний механізм публічного 

управління постізоляційним відновленням громадян, що включає правовий, 

організаційний механізми, механізми міжвідомчої та міжсекторальної 

взаємодії, інформаційного забезпечення, обґрунтовано доцільність 

застосування комплексного механізму в системі публічного управління 

постізоляційним відновлення громадян та в процесі реалізації відповідної 

державної політики. 

Запропоновано підхід до оцінки якості законодавчих актів, який 

базується на авторській системі критеріїв оцінювання – дієвості, 

ефективності, функціональності, еволюційності, структурності, та здійснено 

оцінку за цими критеріями чинної нормативно-правової бази й проєктів 



 
 

140 
 

законів, якими передбачалося визначати норми, що стосуються розшуку, 

повернення та постізоляційного відновлення громадян, зокрема 

проаналізовано наслідки прийняття законодавчого акту низької якості; за 

результатами проведеного оцінювання зроблено висновок про необхідність 

удосконалення правового механізму шляхом впорядкування всіх правових 

актів з питань осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, 

в єдину систему. Обов’язково на рівні закону мають бути визначені категорії 

осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

критерії, на підставі яких особа може бути віднесена до певної категорії, а 

також перелік видів допомоги, яка має надаватись державою таким особам. 

При визначенні категорій осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, важливо чітко відокремити військовополонених від 

цивільних осіб, права яких, захищені Женевською конвенцією про захист 

прав цивільного населення, були порушені окупаційною владою. В цілому 

законодавство має відповідати нормам міжнародного гуманітарного права, 

бути синхронізованою із стандартизованими угодами НАТО та визначати 

основні складові системи постізоляційного відновлення громадян. Також 

доцільним та нагальним є затвердження концепції публічної політики щодо 

осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії 

проти України, військового стандартів реінтеграції персоналу складових сил 

оборони, державного стандарту постізоляційного супроводу осіб, звільнених 

з примусової ізоляції. 

В процесі дослідження організаційного механізму публічного 

управління постізоляційним відновленням громадян вперше проаналізовано 

зміну ролі та місця недержавного сектору в публічному управлінні 

процесами постізоляційного відновлення громадян, а також обґрунтовано 

основні принципи таких змін, проаналізовано ефективність недержавного 

сектору у вирішенні нагальних проблемних питань цільової спільноти. 

Сформульовано авторські принципи виокремлення самоорганізованих 

громадян, готових та спроможніх виконувати функції держави, як окремої 
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публічної інституції, а саме: ефективність виконання державних функцій та 

актуальність виконання нетипових функцій, проаналізовано наслідки 

ігнорування обох принципів. Обґрунтовано доцільність створення в секторі 

безпеки і оборони країни системи спеціалізованих інституцій, які мають 

забезпечити ефективне функціонування системи відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища, дозволять вирішити питання 

імплементації відповідних стандартів НАТО, сприятимуть посиленню 

спроможностей сил безпеки та оборони, в тому числі щодо виявлення 

гібридних загроз та напрацювання методів протидії їм, таким чином активно 

сприяючи євроатлантичній інтеграції нашої держави. Також організаційний 

механізм доцільно посилити шляхом чіткого дотримання критеріїв публічної 

правосуб’єктності, зокрема шляхом запровадження чіткого контролю за 

неприпустимістю виконання недержавними інституціями владних 

повноважень в сфері постізоляційного відновлення громадян, а також 

шляхом виділення професійних спільнот фахівців військових спеціалізацій в 

якості окремого суб’єкт публічного управління та окремого інститут 

публічного права. 

Дослідженням обґрунтовано, що ефективно організовані міжвідомча та 

міжсекторальна взаємодія є активним чинником мінімізації ризиків та 

підвищення ефективності управлінських рішень в сфері постізоляційного 

відновлення громадян. В процесі аналізу поточної практики організації 

міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії виявлено порушення принципів 

публічного права в частині невтручання державних органів та громадських 

об’єднань в сфери діяльності одне одного та запропоновано шляхи усунення 

таких порушень, зокрема запропоновано в сфері постізоляційного 

відновлення громадян чітко розподілити функції та зони відповідальності 

між державними органами, із забезпеченням єдності та безперервності 

відповідного процесу, спрямованого на кінцевий результат, а також із 

забезпеченням включення до цього процесу всіх суб’єктів публічного права в 

рамках їх визначних законом повноважень. Така алгоритмізація дозволить 
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системно інтегрувати процеси міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, що 

є особливо важливим в ситуації роботи з цільовою спільнотою, а також 

створить умови для легітимного впливу на владу громадських об’єднань з 

метою захисту інтересів спільнот та соціальних страт. Такий підхід 

дозволить повернути у Конституційне та законодавче поле процеси роботи з 

особами, які перебувають у примусовій ізоляції, або звільнені з неї, та 

суттєво знизити ризики зловживань, а також ризики використання 

громадських об’єднань в гібридних стратегіях агресора.  

Механізм інформаційного забезпечення публічного управління 

постізоляційним відновленням громадян пропонується посилити шляхом 

організації системи моніторингу в сфері публічного управління 

постізоляційним відновлення громадян, що має включати моніторинг 

проблем та потреб питаннями осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або 

звільнені з неї, та членів сімей таких осіб, моніторинг ризиків та загроз, 

моніторинг ефективності публічного управління в сфері відновлення та 

постізоляційного супроводу громадян, що дасть можливість вчасно 

отримувати інформацію про об’єктивний стан процесів, виявляти та 

оцінювати їх тренди та динаміку, що є дуже важливим інструментом 

прогнозування та планування. 

Також в процесі дослідження було удосконалено понятійно-

категоріальний апарат теорії державного управління в контексті визначення 

таких дефініцій: механізму публічного управління - як системи інструментів, 

способів та методів управління державними та суспільними процесами, 

правових механізмів публічного управління – як еволюційно сформованої 

системи нормативно-правових актів, які визначають та регулюють відносини 

публічного управління у відповідній сфері, алгоритмізації процесів 

публічного управління – як механізму публічного управління, який дозволяє 

організувати ефективну та прозору міжвідомчу та міжсекторальну взаємодію 

між суб’єктами публічного права, спрямовану на досягнення визначених 

цілей та завдань державної політики та публічного управління у відповідній 
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сфері; інституції – в значенні символічних, звичаєвих, суспільно важливих 

сенсів, практик та явищ суспільного життя, які інформують про його 

визначальні діяльнісні ознаки, інституту – як форми соціальної або 

суспільної організації, системи норм та правил, які визначають наявність 

самостійної структури в державі або суспільстві. 

Результати дослідження, представлені в цьому розділі, висвітлено в 

таких публікаціях та матеріалах: «Інтегрована модель реінтеграції та 

постізоляційного супроводу в публічному управлінні відновленням осіб, 

звільнених з ізоляції» [63], «Implementation of Reintegration Model into 

Ukrainian Defense та Security Sector Activities: the Experience to Enhance the 

Public Administration against the Hybrid Threats» [229], «Реінтеграційні та 

постізоляційні заходи як інструмент виявлення та мінімізації гібридних 

ризиків та загроз» [66]. 

 



 
 

144 
 

Розділ 3. 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ВІДНОВЛЕННЯМ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З 

ВИМУШЕНОЇ АБО ПРИМУСОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ, ТА ФОРМУВАННЯ 

ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ 

Інтегрований формат міжвідомчої моделі реінтеграції та 

постізоляційного супроводу створює умови для її застосування як для роботи 

з особовим складом складових сектору безпеки і оборони, так і з цивільним 

населенням. Відповідно, міжвідомча модель реінтеграції та постізоляційного 

супроводу може бути одночасно застосована для організації системи 

реінтеграції та постізоляційного супроводу як складової системи відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища та одночасно бути 

ключовим елементом системи постізоляційного відновлення громадян. 

Важливо зазначити, що саме міжвідомча модель реінтеграції та 

постізоляційного супроводу здатна виконати функцію інтеграції процесів 

сектору безпеки і оборони та цивільного сектору, забезпечити впровадження 

єдиних принципів, синхронізацію підходів до всіх аспектів, пов’язаних з 

перебуванням військовослужбовців та цивільних громадян в умовах 

вимушеної та примусової ізоляції – починаючи від комплексу заходів, 

спрямованих на звільнення/повернення з ізоляції, і закінчуючи створенням 

умов для їх ефективного постізоляційного відновлення. 

Цей розділ присвячено розкриттю потенціалу інтегрованої міжвідомчої 

моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу як універсального 

інструменту публічного управління, ефективного як в управлінні сектором 

безпеки і оборони, так і в публічному управлінні системою постізоляційного 

відновлення громадян. 
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3.1. Пропозиції щодо організації публічного управління системою 

повернення (звільнення) та постізоляційного відновлення громадян 

України 

 

Робота державних ораганів, спрямована на вирішення проблем, 

спричинених потраплянням громадян України до примусової ізоляції та його 

наслідками, має бути організована одночасно на національному рівні, а 

також на рівні сектору безпеки і оборони держави. В даному випадку 

доцільно вести мову про ситуації як примусової, так і вимушеної ізоляції в 

розумінні термінології документів НАТО, не включаючи сюди випадки 

перебування особи в місцях позбавлення волі внаслідок вчинення 

правопорушення. 

На національному рівні має бути створена система повернення 

(звільнення) та постізоляційного відновлення громадян України, метою 

функціонування якої має бути звільнення та повернення на Батьківщину 

громадян України, які опинились у вимушеній або примусовій ізоляції 

внаслідок воєнних або збройних конфліктів, діяльності незаконних збройних 

формувань, терористичних актів та захоплень (в тому числі піратських), 

надзвичайних ситуацій та катастроф природного і техногенного характеру, 

транспортних катастроф, а також створення умов для їх ефективної 

постізоляційної адаптації. 

Національна система повернення та постізоляційного відновлення 

громадян України має тісно взаємодіяти з системою відновлення особового 

складу складових сектору безпеки і оборони в умовах ворожого середовища, 

яка має бути сформована та функціонувати згідно вимог Об’єднаної 

доктрини щодо перебування особового складу в умовах ворожого 

середовища A.J.P.-3.7. [203], і діяти в рамках сектору безпеки і оборони 

держави (див. додаток Є). 

Система відновлення особового складу складових сектору безпеки і  

оборони в умовах ворожого середовища не має бути в буквальному сенсі 
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підсистемою національної системи повернення та постізоляційного 

відновлення громадян України, оскільки має виконувати й інші функції, які 

виходять за межі завдань звільнення, повернення та постізоляційного 

відновлення громадян. Крім того, певні програми надання соціальної 

допомоги після звільнення, які можуть бути запроваджені з метою сприяння 

ефективній постізоляційній адаптації звільнених цивільних осіб, можуть не 

поширюватись на особовий склад складових сектору безпеки і оборони 

України, оскільки він має свої програми соціального захисту. Разом з тим 

окремі складові системи відновлення особового складу складових сектору 

безпеки й оборони в умовах ворожого середовища мають бути одночасно 

ключовими складовими національної системи повернення та 

постізоляційного відновлення громадян України, причому саме тими її 

складовими, які забезпечують врахування специфіки стану ізоляційної та 

постізоляційної компресії при плануванні як заходів звільнення, так і 

постізоляційних заходів. Також саме на інституції сил оборони, які 

спеціалізуються на проведенні реінтеграційних та постізоляційних заходів, 

слід покладати виключне право проведення таких заходів, в тому числі і для 

цивільних осіб. 

Таким чином, обидві системи є органічно взаємопов’язаними, однак 

кожна з них має свою специфіку, свою систему цілей та завдань. 

З точки зору публічного управління, обидві системи мають бути 

організаційно-управлінськими інструментами реалізації державної політики, 

спрямованої на вирішення проблем, спричинених потраплянням громадян 

України до примусової ізоляції та його наслідками, при цьому саме 

інтеграція цих двох систем дозволяє забезпечити оптимальну модель захисту  

національних інтересів в контексті роботи з цільовою спільнотою, 

забезпечивши оптимальний баланс інтересів власне полонених і звільнених, 

держави та суспільства. 
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З урахуванням зазначеного важливо сформувати архітектуру 

публічного управління системою звільнення з примусової ізоляції та 

постізоляційного відновлення громадян України. 

До числа інституцій, які мають координовано взаємодіяти в цій сфері, 

слід віднести: 

1) Державні інституції: 

a) чиїми виключними або пріоритетними повноваженнями є захист прав 

людини або громадян; 

b) уповноважені вести переговорні процеси та процедури щодо розшуку, 

звільнення та повернення громадян України, які перебувають у 

примусовій ізоляції; 

c) уповноважені координувати державні органи; 

d) уповноважені встановлювати або підтверджувати факт перебування 

особи в примусовій ізоляції; 

e) які спеціалізуються на проведенні реінтеграційних та постізоляційних 

заходів; 

f) які забезпечують відновлення фізичного та психічного здоров’я 

звільнених з ізоляції осіб; 

g) які уповноважені забезпечувати правовий та соціальний захист осіб, 

звільнених з примусової ізоляції; 

h) уповноважені виконувати правоохоронні функції; 

i) уповноважені здійснювати документування військових злочинів та 

злочинів проти людяності; 

j) уповноважені здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення 

національної безпеки та обороноздатності держави; 

k) які забезпечують інформування суспільства з відповідних питань. 

2) Громадські об’єднання та ініціативи: 

a) які захищають права осіб, які перебувають в примусовій ізоляції або 

звільнені з неї; 
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b) які здійснюють психологічний та психосоціальний супровід осіб, 

звільнених з примусової ізоляції; 

c) які надають гуманітарну допомогу; 

d) які здійснюють інформаційну та просвітницьку діяльність з 

відповідних питань. 

3) Приватні та комунальні заклади,  підприємці: 

a) які надають професійну допомогу особам, які перебувають в ізоляції 

або звільнені з неї (правову, психологічну, соціальну, в сфері охорони 

здоров’я); 

b) які надають гуманітарну та благочинну допомогу; 

c) засоби масової інформації; 

d) які надають освітні послуги; 

e) які надають допомогу або послуги в сфері професійного навчання та 

підвищення кваліфікації; 

f) працедавці та служби зайнятості. 

Щодо системи державного управління як складової публічного 

управління, слід зазначити, що державні органи можуть виконувати одну або 

кілька зазначених вище функцій. Таким чином, державні інститути з точки 

зору повноважень в системі публічного управління питаннями громадян, які 

перебувають в примусовій ізоляції або звільнені з неї, можуть бути моно- або 

поліфункціональними. 

Таким чином, в розрізі суб’єктів публічного управління питаннями 

громадян, які перебувають в примусовій ізоляції або звільнені з неї, 

поліфункціональними суб’єктами є: Президент України, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, Міністерство зовнішніх справ 

України, Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Служба 

безпеки України; Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення 

незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
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Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, обласні державні 

адміністрації, КМДА. 

Монофункціональними суб’єктами системи публічного управління 

питаннями громадян, які перебувають в примусовій ізоляції або звільнені з 

неї є: Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерство 

соціальної політики України, Міністерство охорони здоров’я України, 

Міністерство у справах ветеранів України, Національна поліція України, 

Офіс Генерального прокурора України, Державна міграційна служба 

України. 

Суб’єктами, відповідальними за забезпечення міжвідомчої координації 

та/або взаємодії в цій сфері є або мають бути визначені:  

- Рада національної безпеки і оборони України – в частині прийняття 

рішень, обов’язкових до виконання всіма державними органами України, 

координації складових сектору безпеки і оборони України, моніторингу 

результатів реалізацї державної політики з питань осіб, які потрапили до 

примусової ізоляції внаслідок збройної агресії проти України; 

- Кабінет Міністрів України – в частині координації дій центральних 

органів виконавчої влади, затвердження нормативно-правових актів; 

- Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно 

позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – в частині 

обліку осіб, які перебувають або можуть перебувати у примусовій ізоляції, 

збору, аналізу та верифікації інформації про обставини потрапляння та 

перебування людини у примусовій ізоляції з метою підтвердження такого 

факту; 

- Міністерство оборони України – в частині погодження проведення 

реінтеграційних заходів щодо особового складу складових сектору 

безпеки і оборони, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції (за 



 
 

150 
 

запитом інших державних органів), в частині погодження проведення 

постізоляційних заходів щодо осіб, звільнених з примусової ізоляції (за 

запитом інших державних органів). 

Суб’єктами, відповідальними за забезпечення міжсекторальної 

координації та/або взаємодії в цій сфері є або можуть бути визначені:  

- Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно 

позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – в частині 

отримання заяв, звернень членів сімей осіб, зниклих безвісти та 

примусово позбавлених свободи на тимчасово окупованих територіях 

України, забезпечення їх інформування про дії держави щодо 

розшуку/поверненння їх рідних та близьких, взаємодії з громадськими 

об’єднаннями, а також в частині збору, верифікації та аналізу інформації 

щодо осіб, які перебувають або можуть перебувати у примусовій ізоляції, 

обставин такого перебування тощо; 

- Міністерство оборони України – в частині взаємодії з організаціями, з 

якими укладені угоди в рамках співпраці за напрямком; 

- Збройні Сили України (через Управління цивільно-військового 

співробітництва) – в частині координації проведення постізоляційних 

заходів, забезпечення комунікації з членами сімей осіб, які перебувають у 

примусовій ізоляції або зникли безвісти, отримання інформації щодо 

можливого місцезнаходження зникли безвісти військовослужбовців та 

обставин потрапляння та утримання у примусовій ізоляції 

військовослужбовців, координації дій пошукових груп, отримання 

інформації від цивільного населення,  

- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України – в частині реагування на запити осіб, які заявляють про своє 

право на отримання соціальної, правової, реабілітаційної та психологічної 

допомоги, а також на проходження постізоляційних заходів. 
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Щодо колегіальних органів вважаємо за необхідне звернути увагу на 

таке. 

Законом України про центральні органи виконавчої влади визначено, 

що однією з функцій міністра як керівника міністерства, керівника 

центрального органу виконавчої влади є утворення комісій, робочих та 

експертних груп. Відповідно, у разі, якщо комісія не є утвореною як 

центральний орган виконавчої влади, питання її створення, повноважень та 

функцій, визначаються керівником міністерства або іншого центрального 

органу виконавчої влади, при цьому функції такої комісії не можуть 

виходити за рамки повноважень відповідного державного органу. Тобто 

комісії є допоміжним органом міністерств, однак не можуть виконувати 

функцій міжвідомчої координації або міжсекторальної взаємодії (крім 

випадків, коли така функція прямо передбачена законом). 

 Таким чином, міжвідомчу та міжсекторальну взаємодію з питань осіб, 

які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, доцільно 

організувати шляхом алгоритмізації процесів публічного управління із 

чітким розподілом зон відповідальності суб’єктів такої взаємодії. Міжвідомчі 

комісії можуть відігравати в такому процесі виключно допоміжні функції, а 

не виконувати функції державних органів, як і передбачено чинним 

законодавством. 

 На нашу думку, алгоритмізація процесів публічного управління 

потребує чіткого визначення: 

1) системи цілей та завдань, на досягнення яких мають бути скеровані 

процеси публічного управління у визначеній сфері; 

2) вичерпного переліку суб’єктів, які беруть або можуть брати участь в 

процесах публічного управління у визначеній сфері, із зазначенням їх 

повноважень та функцій; 

3) зон відповідальності кожного із суб’єктів; 

4) суб’єкта, відповідального за комунікацію з цільовою групою та 

функціонування єдиного вікна; 
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5) послідовності та безперервності дій суб’єктів;  

6) функціонального переліку громадських об’єднань, які захищають 

інтереси цільової спільноти, з якими має бути налагоджена 

міжсекторальна взаємодія,  

7) процесів публічного управління, які мають або можуть бути здійснені 

всіма визначеними суб’єктами для досягнення визначених цілей та 

завдань; 

8) критеріїв оцінювання результативності та ефективності процесів; 

9) системи моніторингу досягнення визначених цілей та завдань, 

процедури їх коригування; 

10) системи нормативно-правових документів, якими забезпечується 

функціонал кожного із суб’єктів та спільний алгоритм дій, а також 

визначається порядок та критерії оцінювання ефективності процесів та 

вирішення питань цільової спільноти. 

Таким чином, вбачається дуже важливим визначення суб’єктів з числа 

державних органів, відповідальних за чітко визначені аспекти (складові) 

міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії із чітким розподілом їх 

повноважень. 

Алгоритмізація як механізм організації міжсуб’єктної взаємодії дає 

можливість поєднати в єдину систему процеси публічного управління, 

скеровані на досягнення визначених цілей та завдань державної політики в 

цій сфері, що в свою чергу створює умови для оцінювання їх ефективності, а 

отже і для оптимізації процесів.  

Алгоритмізація процесів публічного управління дозоляє ефективно 

поєднувати та координувати в рамках єдиної системи взаємозв’язків 

міжвідомчу та міжсекторальну взаємодії, а також взаємодію та співпрацю із 

зарубіжними партнерами, в тому числі міжнародними організаціями. При 

цьому політичні міжнародні формати та платформи також можуть 

розглядатися як суб’єкт алгоритмізованих відносин у відповідній сфері, що 

створює передумови як для підвищення ефективності їх функціонування, так 
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і для підвищення ефективності в цілому системи публічного управління 

відповідною сферою. 

В свою чергу алгоритмізована система публічного управління 

визначеною сферою має стати ефективним інструментом реалізації та 

оцінювання ефективності державної політики у відповідній сфері. 

Таким чином, публічне управління системою повернення та 

постізоляційного відновлення громадян України організоване як система 

алгоритмізованих процесів в сфері відновлення особового складу в умовах 

ворожого середовища та постізоляційного відновлення громадян, має бути 

ефективним інструментом реалізації та оцінки ефективності державної 

політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок 

збройної агресії проти України. 

 

3.2. Реінтеграція та постізоляційний супровід в системі відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища 

 

Повернення особового складу до ефективного виконання обов’язків за 

призначенням після перебування в умовах ворожого середовища (зокрема, 

полону) є важливим завданням, виконання якого має бути організовано 

складовими сектору безпеки та оборони на системному рівні. Аналіз досвіду 

різних країн вказує на дуже високу ефективність реінтеграційної моделі 

Міністерства оборони США, з урахуванням досвіду застосування якої, 

зокрема, розроблено Об’єднану союзницьку доктрину щодо відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища AJP-3.7. [203]. 

Робота над створенням в Україні ефективної системи реінтеграції 

звільненого з полону особового складу сил оборони ведеться, починаючи з 

2017 року, за активної постійної співпраці з Об’єднаною агенцією 

відновлення персоналу міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (з 

червня       2017 року) та відповідним підрозділом Європейського 

командування Збройних Сил США (з травня 2019). Ця робота є результатом 
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спільних зусиль команди Офісу Президента України, Уповноваженого 

Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій та органів 

управління й командування Збройними Силами України, Головного 

управління Національної гвардії України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Служби безпеки України та Служби 

зовнішньої розвідки України. 

Наразі в Україні розроблені та пройшли багаторазову апробацію в 

реальних умовах всі складові системи реінтеграції, сформовані у повній 

відповідності стандартам НАТО та реінтеграційній методології Міністерства 

оборони  Сполучених Штатів Америки як провідної практики країни-

партнера, внаслідок чого досягнуто повної сумісності сил та засобів сил 

оборони України та США за цим напрямком.  

Важливими етапами впровадження в практику сил оборони України 

реінтеграційних та постізоляційних заходів є: 

- формалізація та унормування процесу проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів, заходів постізоляційного супроводу; 

- формалізація міжвідомчої взаємодії в процесі проведення 

реінтеграційних та постізоляційних заходів;  

- організація процесу підготовки фахівців та особового складу до 

перебування в умовах ворожого середовища;  

- створення системи відновлення особового складу сил оборони в умовах 

ворожого середовища (структура системи, напрацювання плану заходів 

щодо організації та забезпечення її створення та розвитку). 

Станом на 01.01.2021 вже опрацьовано низку відповідних нормативних 

документів, зокрема, вже затверджено Тимчасове положення про 

впровадження (апробацію) реінтеграції та постізоляційного супроводу 

особового складу Збройних Сил України, який перебуває в ізоляції або 

звільнений з неї (ВКДП 9-00(03).01), затвердженого наказом 

Головнокомандувача Збройних Сил України від 02.10.2020 №153 [191], а 

також підготовлено проект Концепції публічної політики щодо осіб, 
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позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України, первинно розроблений в 2018, актуалізований і розширений в 2020 

– на початку 2021 року, налагоджено професійну комунікацію з профільними 

підрозділами сил оборони 18 країн, в першу чергу з Joint Personnel Recovery 

Agency (Department of Defense, USA), а також з NATO Personnel Recovery 

Center (Roma, Italy), які зацікавлені у активній співпраці з Україною з питань 

підготовки особового складу до перебування у ворожому середовищі в 

умовах гібридної агресії. Завершується робота над планом заходів щодо 

створення системи відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища сил оборони України. 

Важливо зазначити, що НАТО затвердило низку стандартизованих угод 

щодо організації повернення та відновлення особового складу, яким має 

відповідати національна нормативно-правова база, що нею регулюються 

відповідні дії та операції (процеси). Нагадаємо, що, відповідно до Об’єднаної 

союзницької доктрини щодо відновлення особового складу в умовах 

ворожого оточення (AJP-3.7.), відновленням особового складу є сукупність 

військових, дипломатичних та цивільних зусиль для забезпечення 

повернення, відновлення та реінтеграції особового складу, який перебуває в 

ізоляції. 

До 2016 року в Україні велась робота за окремими складовими 

підготовки особового складу до перебування в умовах вимушеної ізоляції, 

зокрема, йдеться про відповідну підготовку льотного складу та екіпажів 

підводних човнів. Водночас реінтеграція та постізоляційні заходи як 

складова системи відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища є принципово новими напрямами роботи з особовим складом, 

який не мав аналогів ані в радянській армії, ані в арміях країн 

пострадянського простору, і в форматі системної організації є притаманним 

лише арміям найбільш розвинених країн НАТО.  

Важливо зазначити, що всі складові системи відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища передбачають роботу в умовах 
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підвищених ризиків, що визначає безумовну обов’язковість стандартизації та 

регламентації всіх складових та процесів та відповідну обов’язкову 

сертифікацію фахівців (спеціалістів). Міністерство оборони США має в 

своєму складі окрему агенцію – Об’єднану агенцію відновлення персоналу 

(Joint Personnel Recovery Agency, JPRA), яка є ключовою установою сил 

оборони США, відповідальною за стандартизацію та ризик-менеджмент всіх 

процесів, пов’язаних з відновленням особового складу в умовах ворожого 

середовища, а також за організацію та проведення реінтеграції звільненого з 

полону особового складу для всіх родів та видів військ. 

Таким чином, в Україні робота над різними елементами системи 

відновлення особового складу Збройних Сил України в умовах ворожого 

середовища ведеться, починаючи з 2016 року. Разом з тим, системну 

співпрацю з Об’єднаною агенцією відновлення персоналу Міністерства 

оборони Сполучених Штатів Америки було розпочато лише в червні 2017 

року за ініціативою Уповноваженого Президента України з питань 

реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка. 

Співпрацю з JPRA було базово зосереджено на вивченні 

реінтеграційної моделі Міністерства оборони США, оскільки саме 

реінтеграційні та постізоляційні заходи є ключовим елементом сучасної 

системи відновлення особового складу в умовах ворожого середовища. Як 

зазначалось вище, практика реінтеграції особового складу після перебування 

в умовах вимушеної або примусової ізоляції відсутня на пострадянському 

просторі, в той же час саме в процесі проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів отримується інформація, критично важлива як для 

підготовки особового складу до перебування в умовах ворожого середовища, 

так і для прийняття управлінських та командних рішень, зокрема щодо 

забезпечення звільнення/повернення особового складу, який перебуває у 

вимушеній або примусовій ізоляції.  
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Зміст, функції, завдання та складові системи відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища 

Мета, функції та архітектура системи відновлення особового складу в 

умовах ворожого середовища визначаються Об’єднаною союзницькою 

доктриною щодо відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища AJP-3.7. Цим же документом визначено зміст та структуру цілої 

системи заходів, операцій та організацій, які мають їх забезпечувати і які 

мають бути організовані та функціонувати згідно національних стандартів, 

узгоджених з відповідними об’єднаними союзницькими доктринами або 

угодами.  

Уважне прочитання цієї доктрини дозволяє сформулювати такі цілі 

системи відновлення особового складу в умовах ворожого середовища, які 

сили оборони партнерів мають бути спроможні забезпечити: 

1) відновлення чисельності особового складу за рахунок 

повернення/звільнення особового складу, який перебуває у вимушеній або 

примусовій ізоляції, відновлення втраченого контакту з тими, хто 

перебуває у ворожому середовищі (цілеспрямовано виконує поставлені 

завдання); 

2) підвищення ймовірності збереження особового складу, який перебуває у 

ворожому середовищі, за рахунок здатності особового складу забезпечити 

власне фізичне та психічне відновлення під час перебування в ізоляції, 

мінімізувати можливі негативні наслідки перебування у вимушеній або 

примусовій ізоляції завдяки наявній підготовці особового складу до 

перебування в умовах ворожого середовища, зокрема наявності навичок 

виживання, уникнення, опору, розумного/відповідального використання 

можливостей втечі, звільнення;  

3) реінтеграція особового складу після перебування у вимушеній або 

примусовій ізоляції – відновлення здатності особового складу нести 

службу після перебування в ізоляції (зокрема після звільнення з полону);  
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4) забезпечення компетентного застосування інформації про вороже 

середовище, отриманої від особового складу, який перебував в ізоляції. 

Таким чином, відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища передбачає: 

a) відновлення чисельності особового складу; 

b) відновлення фізичного та психічного здоров’я особового складу як в 

умовах ворожого середовища, так і після перебування в ізоляції; 

c) роботу з інформацією.  

Складові відновлення особового складу в умовах ворожого середовища 

в розумінні НАТО чітко корелюються із загальним контекстом застосування 

терміну «відновлення» у вітчизняній практиці, а саме із відновленням 

боєздатності військових частин (підрозділів), що забезпечується за рахунок 

повернення/звільнення особового складу з ізоляції та його повернення до 

виконання обов’язків за призначенням в результаті реінтеграційних заходів, а 

також відновленням фізичного й психічного здоров’я особового складу як в 

умовах ізоляції, так і після повернення (звільнення). 

Стандартизованою угодою (STANAG) 6511 зафіксована згода членів 

Альянсу на використання Об’єднаної союзницької доктрини відновлення 

персоналу в умовах ворожого середовища (AJP-3.7, видання А, версія 1). 

Пунктом 002 зазначеної угоди, зокрема, визначено, що країни, що надають 

війська для участі в операціях Альянсу, повинні забезпечити, щоб їх 

особовий склад був належним чином підготовлений та екіпірований (мав 

відповідне обладнання) для сприяння власному відновленню. 

Програмою Міністерства оборони України з військової стандартизації                 

на 2019–2021 роки передбачено впровадження стандартів НАТО, 

передбачених цілями партнерства до 2020 року. Наразі відкритим 

залишається питання впровадження стандарту НАТО STANAG 7226 

Ed:1/APRP-3.3.7.3. Ed.A Ver.1 Conduct After Capture (CAC) Training 

(Підготовка до поводження після захоплення в полон) [210]. 
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Впровадження цього стандарту, зокрема, передбачає, що тренінг має 

здійснюватись фахівцями, досвідченими з питань реінтеграції та відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища, при цьому при підготовці 

програми підготовки до перебування в полоні має бути врахований 

проаналізований та систематизований досвід осіб, які мають досвід 

перебування в ізоляції, зокрема з метою забезпечення підготовки особового 

складу з урахуванням специфіки умов можливої ізоляції. Важливо також 

пам’ятати, що умови перебування в примусовій ізоляції, організованій 

різними терористичними угрупуваннями або державами, є різними. Крім 

того, такий тренінг має бути елементом комплексної підготовки 

військовослужбовця. Тому просте запозичення тренінгової програми будь-

якої іншої країни не забезпечить необхідного результату. 

 Відновлення особового складу в умовах ворожого середовища є новим 

напрямком навіть для країн-членів НАТО. Світовим лідером за цим 

напрямком є збройні сили США, які формують та розвивають власну систему 

відновлення особового складу, починаючи з 90х років ХХ століття. 

Відповідна методологія та стандарти Міністерства оборони США є дуже 

строгими та ефективними, разом з тим, їх впровадження та дотримання 

забезпечує стрімке підвищення обороноздатності та спроможностей сил 

оборони.   

 Відновлення особового складу в умовах ворожого середовища є 

сучасним напрямком військової справи та військової науки, спирається на 

високоспеціалізовані знання та передбачає формування у особового складу 

комплексу специфічних навичок, застосування яких створює суттєві 

конкурентні переваги перед противником. Професійна діяльність в цій сфері 

ґрунтується на системі спеціалізованих наукових знань, що спираються на 

доказові методи наукового пізнання.  

Складові системи відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища виконують функції забезпечення та застосування сил та засобів, 

передбачають поєднання роботи з людьми, середовищем та інформацією. 
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 Як вже зазначалося, зміст, архітектура та застосування системи 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища визначаються 

окремою доктриною. Діяльність в цій сфері спирається на системну 

методологію та інтегрований підхід до застосування методів та процедур, 

передбачає специфічну організацію процесів та процедур, що обумовлює 

високі вимоги до персоналу, необхідність окремого строгого 

спеціалізованого відбору та складної етапної підготовки майбутніх фахівців. 

Всі складові діяльності в цій сфері супроводжують високі ризики, що 

визначає обов’язковість стандартизованих процедур ризик менеджменту. 

Підготовка особового складу до перебування в умовах ворожого середовища 

має бути обов’язковою для всього особового складу, разом з тим має бути 

організована на кількох рівнях з урахуванням об’єктивної специфіки несення 

служби та виконання задач. 

 Разом з тим, функціонування системи, організоване із дотриманням 

відповідних стандартів та методології, суттєво підвищує ефективність 

застосування сил та засобів. Відповідне функціонування елементів системи 

вже продемонструвало високу ефективність в умовах гібридної агресії. 

Таким чином, з урахуванням визначених вище цілей система 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища передбачає 

повноцінне функціонування таких взаємопов’язаних складових: 

1. Система реінтеграції особового складу, звільненого з вимушеної або 

примусової ізоляції; 

2. Система підготовки особового складу до перебування в умовах ворожого 

середовища; 

3. Система прийняття рішень, пов’язаних з перебуванням особового складу 

у ворожому середовищі та забезпеченням повернення/звільнення 

ізольованого особового складу. 

Всі три складові мають функціонувати у глибокій постійній взаємодії і 

потребують єдиного підходу до кадрового, організаційного та матеріально-

технічного забезпечення. 
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Система реінтеграції особового складу є базовою складовою системи 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища, оскільки саме 

в ній відбувається збір та аналіз інформації, необхідної для забезпечення 

ефективної безпечної підготовки особового складу до перебування в умовах 

ворожого середовища, а також для прийняття виважених відповідальних 

командирських, управлінських та політичних рішень, пов’язаних з 

перебуванням особового складу в умовах ворожого середовища, зокрема із 

забезпеченням повернення, звільнення особового складу. Ця система виконує 

функції: 

- забезпечення фізичного та психічного відновлення особового складу 

після перебування в умовах ізоляції; 

- забезпечення отримання чутливої важливої об’єктивної інформації та її 

аналіз; 

- кадрового, методичного та експертного забезпечення всіх складових 

системи відновлення особового складу в умовах ворожого середовища; 

- контактної зони сил оборони з іншими державними органами та 

суспільством з питань військовополонених та звільнених з полону. 

Підготовка особового складу до перебування в умовах ворожого 

середовища має бути обов’язковою складовою бойової підготовки особового 

складу сил оборони та передбачати три рівні підготовки: загальний (базовий) 

– обов’язковий для всього особового складу,  спеціальний – обов’язковий для 

особового складу, який у разі потрапляння до примусової ізоляції матиме 

підвищені ризики (напр., офіцерський, сержантський склад), цільовий – 

обов’язковий для особового складу, який має підвищені ризики опинитись у 

ворожому середовищі (наприклад, льотний склад, спецпризначенці). 

Система забезпечення прийняття рішень, пов’язаних з перебуванням 

особового складу у ворожому середовищі, організовується з метою 

забезпечення осіб, уповноважених приймати командні, управлінські, 

політичні рішення, об’єктивною достовірною інформацією, зокрема, про 

реальну ситуацію, про специфіку перебування особового складу, цивільних 
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осіб у ворожому середовищі. Ця підсистема має забезпечувати підготовку 

нормативно-правових, інших документів, х метою створення умов для 

коректного ефективного функціонування системи відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища та її складових, а також для 

формування та реалізації ефективної державної політики відновлення та 

постізоляційного супроводу громадян. 

Важливо підкреслити, що система відновлення особового складу сил 

оборони України буде більш ефективною у разі її створення як національної 

системи відновлення особового складу складових сектору безпеки і оборони. 

Наразі основними обмеженнями на шляху створення та розвитку 

системи відновлення особового складу в умовах ворожого середовища всіх 

складових сил оборони в умовах ворожого середовища залишаються: 

1) домінуюче в силах оборони та суспільстві хибне розуміння 

реінтеграційних процесів як складової реабілітації особового складу, 

нерозуміння нерозривного зв’язку ефективної та безпечної підготовки 

особового складу до перебування в умовах ворожого середовища із якісно 

опрацьованими результатами реінтеграційних заходів, відсутність ризик 

менеджменту процесу підготовки особового складу до перебування в 

умовах ворожого середовища; 

2) звужене розуміння поняття відновлення особового складу, яке традиційно 

асоціюється з процесами відновлення здоров’я військовослужбовців ; 

3) різне розуміння суті процесів стандартизації силами оборони України та 

силами оборони країн - членів НАТО;  

4) відсутність системно організованого стандартизованого процесу 

підготовки особового складу до перебування в умовах ворожого 

середовища;  

5) відсутність в силах оборони України організаційного забезпечення 

роботи фахівців реінтеграції (фахівці залучаються тільки на період 

проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів, технічні 

можливості для накопичення та опрацювання інформації, отриманої в 
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процесі проведення реінтеграційних заходів, відсутні), поширення думки 

про недоцільність такого забезпечення у зв’язку із тим що “в полоні 

залишилось дуже мало людей, заради яких недоцільно створювати 

окрему структуру”. 

 Таким чином, в процесі створення та розвитку системи відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища мають бути обов’язково 

враховані такі особливості: 

1. Термінологічна – терміни мають застосовуватись згідно 

стандартизованих угод Альянсу та відповідних стандартів Міністерства 

оборони США як країни, чиї провідні практики були запозичені, 

апробовані та впроваджені. 

2. Методологічна – мають бути забезпечені обов’язкове дотримання 

реінтеграційної методології та стандартизація всіх складових та 

процесів системи відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища, при цьому розуміння суті стандартизації має відповідати 

підходу до стандартизації країнами НАТО. 

3. Організаційна – в систему відновлення мають поєднуватись складові, 

які сформовані та функціонують із чітким дотриманням відповідних 

стандартів та методології, складові системи доцільно формувати як 

нові організаційні утворення або підрозділи, а не шляхом реорганізації 

інших, які не були залучені до відповідних процесів раніше. 

Також дуже важливо враховувати, що причиною багатьох проблем 

імплементації стандартів НАТО в практику Збройних Сил України є різне 

розуміння понять «стандарт» та «стандартизації» в практиці армій НАТО та в 

практиці сил оборони пострадянського простору. 

 

Стандартизація процесів відновлення особового складу в публічному 

управлінні сектором безпеки та оборони 

Інтеграція України в європейський політичний, економічний, 

безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в 
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Організації Північноатлантичного договору є стратегічним 

зовнішньополітичним вектором розвитку нашої країни. Виконання Україною 

угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, курс на вступ до НАТО 

поставили на порядок денний питання імплементації в національний 

нормативно-правовий простір та практику системи вимог та стандартів, що 

дозволить синхронізувати ключові загальносуспільні процеси з практикою 

країн – членів ЄС, а також сприятиме досягненню сумісності сил оборони 

України з арміями країн членів та партнерів НАТО. 

В сучасному глобальному світі стандартизація процесів є необхідною 

умовою їх ефективної організації. Разом з тим практика показує, що 

розуміння мети та суті процесу стандартизації може бути різним в різних 

країнах та культурах. 

Технічна сфера традиційно є найбільш звичною сферою застосування 

стандартів. Відповідно, і стандартизація процесів, пов’язаних із 

використанням техніки, зокрема і електронно-обчислювальної, давно є 

предметом наукового вивчення та практичного удосконалення. Оптимізація 

та стандартизація процесів управління та кібер-процесів, що бере початок з 

дослідження автоматизованих систем управління (АСУ) ще в 70х роках ХХ 

століття, дала поштовх для активних досліджень як в сфері стандартизації 

управлінських рішень, зокрема в сфері е-урядування, так і рішень в сфері 

кібер-безпеки. Дослідженню цих питань приділяли активну увагу, зокрема, 

І.Б.Жиляєв, А.І.Семенченко, В.М.Фурашев, Л.М.Віткін, Д.Луценко, 

Л.Ю.Валага, С.М.Лапач, Г.І.Хімічева, С.В.Дзюба, С.К.Полумієнко, І.А.Рубан, 

О.В.Орлов та інші [59, 20, 110, 174, 190].  

Разом з тим, навіть в сфері управління питання впровадження 

міжнародних стандартів в практику менеджменту вітчизняних установ та 

організацій стало нагальним лише протягом останнього десятиліття, при 

цьому саме бізнес тримає першість в цьому процесі, в той час як державні 

установи продовжують керуватись чинними нормативно-правовими 
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документами, які не передбачають обов’язкової імплементації міжнародних 

стандартів ISO в практику управління державними установами.  

Імплементація стандартів НАТО є завданням, активна робота над яким 

складових сектору безпеки та оборони відновилась у 2014 році. На відміну 

від сфери технічної військової співпраці, в якій синхронізація стандартів є 

цілком зрозумілим процесом, в сфері, яка передбачає безпосередню роботу з 

особовим складом, питання синхронізації процесів із зарубіжними 

партнерами шляхом впровадження єдиних стандартів у вітчизняній практиці 

традиційно сприймається з обережністю. 

До числа таких процесів належить і відновлення особового складу. 

Організація ефективного відновлення особового складу сил безпеки та 

оборони за визначенням є важливою складовою обороноздатності країни, а в 

умовах прямої та гібридної агресії набуває особливої актуальності. Разом з 

тим, в Україні питання організації ефективного відновлення особового 

складу досі лишається дискусійним, зокрема регулярно ставиться під сумнів 

сама можливість стандартизації процесів та процедур, пов’язаних з 

відновленням психічного та поведінкового здоров’я особового складу.  

Чинні нормативно-правові документи визначають різні аспекти 

відновлення особового складу: відновлення боєздатності військових частин 

(підрозділів) [131], психологічне відновлення [130, 134, 138], відновлення 

організму людини [130], фізичне та психологічне відновлення особового 

складу після виконання службово-бойових завдань в екстремальних умовах 

[130] тощо. В цьому ж контексті поняття «відновлення» застосовується щодо 

окремих складових відновлення фізичного та/або психічного здоров’я 

військовослужбовців, а також його боєздатності – зокрема відновлення 

резервів здоров’я військовослужбовця [131], відновлення психологічної 

пружності, відновлення здатності військовослужбовця до виконання 

службових обов’язків [131].  

Важливо зазначити, що вітчизняною нормативно-правовою базою зміст 

власне поняття «відновлення» не визначається та не стандартизується, 
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натомість воно використовується для розкриття змісту або складових 

процесу забезпечення боєздатності частин (підрозділів), або ж в контексті 

реабілітації особового складу або цивільного населення. 

В статті автора «Стандартизація процесів відновлення особового 

складу в публічному управлінні сектором безпеки та оборони» [67] 

проаналізовано співвіднесення понять «відновлення», «психологічне 

відновлення», «психологічна реабілітація», визначених чинними 

нормативно-правовими актами, та зроблено висновок про відсутність не 

лише узгодженого термінологічного апарату для визначення однакових за 

змістом явищ та процесів в сфері надання психологічної допомоги особовому 

складу, а і про відсутність узгодженої ієрархії понять в сфері психологічного 

забезпечення складових сил оборони, розуміння того, що є метою, а що – 

інструментом досягнення цієї мети. В цьому ж контексті автором 

проаналізована проблема відсутності національних стандартів 

реабілітаційної та психологічної допомоги. 

Взагалі питання стандартизації вимог, процесів та процедур як 

всередині сектору безпеки і оборони, так і в суспільстві в цілому, є дуже 

важливою передумовою приєднання України як до Європейського Союзу, 

так і до Організації Північноатлантичного договору. При цьому 

впровадження відповідних стандартів є не тільки і не стільки формальною 

вимогою, скільки інструментом, який дозволить насправді забезпечити якісні 

зміни, підвищити якість життя суспільства та ефективність функціонування 

складових сектору безпеки та оборони. 

З урахуванням цього дуже важливо проаналізувати зміст понять 

«стандарт» та «стандартизація», а також систему документів, якими 

визначаються відповідні процеси, зокрема, в сфері відновлення особового 

складу складових сектору безпеки та оборони. 

Законом України «Про стандартизацію» визначено, що нормативним 

документом є  «документ, що встановлює правила, настанови чи 

характеристики щодо діяльності або її результатів». В свою чергу стандартом 



 
 

167 
 

є «нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним 

органом, що встановлює для загального і неодноразового використання 

правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та 

спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній 

сфері». Цим же Законом стандартизація визначена як «діяльність, що полягає 

в установленні положень для загального та неодноразового використання 

щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення 

оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері» [148]. 

Водночас Законом України «Про стандартизацію» визначено, що його 

дія не поширюється, зокрема, на військові стандарти, стандарти медичної 

допомоги, освіти та інші соціальні стандарти, передбачені законодавством. В 

2019 році Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо військових стандартів» [121] було внесено зміни до Закону 

України «Про оборону України», зокрема, на законодавчому рівні було 

визначено поняття військової стандартизації, військового стандарту, 

стандарту НАТО, стандарту у сфері оборони держави - члена НАТО. Таким 

чином, чинним законодавством України військова стандартизація 

визначається як діяльність, що полягає в установленні положень для 

загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних 

завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування у 

сфері оборони. Військовим стандартом є стандарт, прийнятий органом 

військової стандартизації, що встановлює для загального і неодноразового 

використання правила та настанови щодо діяльності у сфері оборони і 

спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування у 

зазначеній сфері. Стандартом НАТО є стандарт, розроблений, прийнятий та 

опублікований Організацією Північноатлантичного договору. Стандартом у 

сфері оборони держави - члена НАТО є стандарт, розроблений, прийнятий та 

опублікований державою - членом Організації Північноатлантичного 

договору. При цьому окремо визначено, що для цілей закону "Про оборону 
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України" стандарти НАТО та стандарти у сфері оборони держави - члена 

НАТО належать до військових стандартів [121, 137]. 

Закон України "Про оборону України" визначає, що здійснення 

військової стандартизації є складовою підготовки держави до оборони в 

мирний час, а відповідні функції визначені в числі основних функцій 

Міністерства оборони України. Розробляти та застосовувати військові 

стандарти в межах своїх повноважень також можуть Генеральний штаб 

Збройних Сил України, інші військові формування, утворені відповідно до 

законів України, правоохоронні органи. Також розробляти та застосовувати 

військові стандарти у межах своїх повноважень у взаємодії з Міністерством 

оборони України можуть інші міністерства, центральні та інші органи 

виконавчої влади [137]. 

Статтею 22 Закону України «Про Службу безпеки України» визначено, 

що підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для 

Служби безпеки України здійснюється відповідно до Закону України "Про 

освіту" та інших актів законодавства. Стаття 20 цього ж Закону визначає, що 

умови і порядок виконання своїх обов'язків співробітниками-

військовослужбовцями Служби безпеки України визначаються укладеним 

договором (контрактом). На них, а також на військовослужбовців строкової 

служби поширюється порядок проходження військової служби у Збройних 

Силах України, визначений законодавством [147]. Водночас поняття 

«відновлення», «стандарт», «стандартизація» цим законом не тільки не 

визначаються, а й взагалі відсутні в тексті. Таким чином, на підставі статей 

20 та 22 всі аспекти стандартизації як підготовки так і відновлення особового 

складу сил безпеки визначаються проаналізованими вище нормативно-

правовими актами та мають бути узгоджені із стандартизованими угодами 

Північноатлантичного альянсу. 

Аналізуючи будь-який стандарт НАТО, дослівно – «угоду зі 

стандартизації» (англ. Standardization Agreement; STANAG), важливо 

розуміти, що первинно таким стандартом є міжнародний договір, який 



 
 

169 
 

регламентує загальні правила, визначає спільний порядок дій, закріплює 

єдину термінологію і встановлює умови уніфікації технічних процесів, а 

також озброєння та військової техніки, іншої матеріальної частини збройних 

сил Альянсу та країн-партнерів. За влучним визначенням С.Мукосія, 

стандарти НАТО об'єднані в складну і взаємопов'язану ієрархію керівних 

документів Альянсу [105], що мають утворювати, за визначенням Слюсаря, 

Гамалія, систему систем стандартів [180, 182]. Головним завданням 

затвердження та впровадження стандартів НАТО є забезпечення взаємодії 

між різними видами збройних сил [181], збройними силами різних країн з 

метою досягнення взаємосумісності. Стандарти НАТО ухвалюються 

консенсусом (із зауваженнями або без них), можуть бути реалізовані 

повністю або частково. 

Попри те, що стандартизація термінології стала офіційною політичною 

метою НАТО лише на початку ХХІ століття, Альянс давно визнає 

необхідність своїх членів та партнерів мати можливість чітко та однозначно 

спілкуватися один з одним, оскільки непорозуміння в політичній та 

військовій діяльності можуть спричинити не лише неефективність, а й 

набагато серйозніші наслідки. 

Історично, практично з моменту створення НАТО в 1949 році, багато 

його спеціалізованих керівних та погоджувальних органів вищого рівня 

вважали за доцільне складати власну термінологію у вигляді різноманітних 

списків, лексиконів, глосаріїв, словників тощо. Однак термінологія, 

сформована в такий спосіб, виявилась слабо узгодженою, що знижувало і 

ефективність координації між зацікавленими органами. Ця ситуація призвела 

до визнання необхідності забезпечення загальної стандартизації термінології 

НАТО [227]. 

Відповідно до затвердженої в 2000 році Політики НАТО щодо 

стандартизації (C-M (2000) 54) всі документи НАТО повинні містити 

узгоджену термінологію НАТО. Тоді ж для досягнення цієї мети Політики 

було організовано процес напрацювання узгодженої термінології, відомий як 



 
 

170 
 

Програма термінології НАТО (NTP), метою якої є присвоєння термінології 

статусу "узгоджено НАТО" та створення бази даних для оприлюднення та 

розповсюдження узгодженої термінології [216].  

NTP забезпечує основу для термінологічної діяльності всіх старших 

комітетів НАТО. Термінологія, затверджена через НТП, є стандартною 

термінологією, яка використовується в усіх документах та комунікаціях 

НАТО [214, 215, 216, 227]. 

Таким чином, термінологія є не тільки складовою, а й дуже важливим 

інструментом стандартизації Північноатлантичного альянсу. Неузгоджена 

термінологія, в свою чергу, має розглядатись не тільки як пряма перешкода 

стандартизації, а й як чинник ризиків при плануванні та проведенні спільних 

операцій. 

Зосереджуючись на питаннях стандартизації процесів відновлення 

особового складу, важливо пам’ятати, що основними контекстами 

застосування поняття «відновлення» у вітчизняній практиці є сфера охорони 

здоров’я та психологічного забезпечення особового складу, а також процес 

відновлення боєздатності частин (підрозділів) складових сектору безпеки і 

оборони, що детально аналізувалось в першому розділі. 

В практиці армій країн-членів НАТО поняття відновлення (recovery) є 

усталеним терміном в контексті  відновлення здоров’я (health care recovery), а 

термін «відновлення особового складу» (personnel recovery, PR) є 

стандартизованим терміном, що має стандартну абревіатуру PR та чітко 

вказує на контекст відновлення особового складу – а саме, на відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища [203]. 

 Попри визначення чинним Законом України «Про оборону України» 

військового стандарту як положення, правила або настанови щодо діяльності 

у сфері оборони, спрямованих на досягнення оптимального ступеня 

упорядкування у зазначеній сфері та призначених для загального і 

неодноразового використання, вітчизняна практика розуміння суті стандарту 

досі суттєво відрізняється від практики країн-членів НАТО. Зокрема, 
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«досягнення оптимального ступеня упорядкування» в контексті 

стандартизації у вітчизняній традиції передбачає в першу чергу саме 

упорядкування системи документів. Разом з тим саме розуміння «стандарту» 

як результату діяльності особового складу за певних обставин/ситуацій, а не 

як «документу, який визначає норми і правила», визначає базову відмінність 

в концепції організації сил оборони армій пострадянського простору та армій 

країн НАТО.  

Стандартизація функціонування особового складу як ключового активу 

армії країн НАТО вимагає системної організації підготовки особового складу 

(персоналу), спрямованої на набуття ним навичок бути спроможнім 

реагувати належним чином на загрози, виклики, проблеми або ситуації, які 

можуть виникати в процесі виконання ним завдань. В такому контексті 

стандартом фактично є гарантоване володіння особовим складом певними 

знаннями та навичками, а також повне розуміння щодо можливості та 

обмежень їх застосування. При цьому військовослужбовець, який володіє 

системою знань, навичок та інструментів, може використовувати їх творчо, 

відповідно до ситуації, але в рамках загальної системи цілей, завдань та 

обмежень, які є однаково зрозумілими для командирів та інших 

військовослужбовців. Таким чином, гарантоване володіння особовим 

складом визначеними знаннями, вміннями, навичками і розуміння 

можливостей, особливостей та обмежень їх застосування створюють умови 

для ефективного виконання поставлених завдань, вчинення дій, зрозумілих 

для власного командування, співслуживців та непередбачуваних для 

супротивника. 

Таким чином, стандартизація підготовки особового складу є абсолютно 

необхідним, базовим інструментом імплементації стандартів НАТО. 

Акти, які визначають стандарт, а також комплекс заходів/процедур, 

якими він досягається або впроваджується, по суті є інструментами 

забезпечення стандартизації дій особового складу. Натомість в 

пострадянській військовій традиції стандартом продовжує сприйматись сам 
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документ (здебільшого у формі інструкції), який визначає дії, вимоги 

процедури. Відповідно, під «впровадженням стандартів НАТО» здебільшого 

і розуміється затвердження нових нормативно-правових актів, «які 

відповідають стандартизованим угодам Північноатлантичного альянсу», при 

цьому контроль володіння особового складу знаннями та навичками, які 

відповідатимуть новим вимогам, виноситься за дужки формального процесу 

імплементації нових стандартів, тому залишається на розсуд осіб, 

безпосередньо відповідальних за впровадження, а отже не має гарантованого 

результату. Така усталена практика історично бере початок з стандартизації 

як синоніму уніфікації діловодства та офіційних документів, чому 

традиційно приділялась велика увага в пруській, російській та австро-

угорській військовій традиції [15], водночас тією ж традицією процес 

застосування відповідного документу залишався повністю в компетенції 

командира (начальника). Таким чином, фактична зміна підходу до процесу 

імплементації стандартів НАТО і буде дуже інформативним підтвердженням 

відходу від російської імперської-радянської-пострадянської військової 

традиції. 

Розвиток системи відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища згідно стандартизованих угод НАТО передбачає обов’язкову 

стандартизацію її складових. Таким чином, Україна має напрацювати 

систему національних військових стандартів, узгоджених із 

стандартизованими угодами Альянсу, якими мають регулюватися процеси 

підготовки особового складу до перебування в умовах ворожого середовища, 

а також процеси реінтеграції особового складу після перебування в умовах 

вимушеної або примусової ізоляції.  

 Таким чином, всі процеси реінтеграції, постізоляційного супроводу, 

надання реабілітаційної та психологічної допомоги мають бути 

стандартизовані в розумінні термінології НАТО, при цьому відповідні 

національні військові та державні стандарти мають бути узгоджені з 

міжнародними професійними стандартами та стандартами НАТО. 
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Розроблення та впровадження нових стандартів може бути реалізовано 

виключно фахівцями, які пройшли відповідну підготовку – таким чином 

стандартизація та контроль якості підготовки фахівців є критичною умовою 

повноцінного впровадження стандартів Альянсу. Стандартизація 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища та 

психологічного забезпечення особового складу сил оборони є інструментом 

мінімізації ризиків, вимога часу, інструмент забезпечення ефективного 

адміністрування. 

 

Інтегрована міжвідомча модель реінтеграції та постізоляційного 

супроводу як інструмент реформування сектору  

безпеки та оборони України 

 Система відновлення особового складу в умовах ворожого середовища 

посідає особливе місце в збройних силах США і належить до елітарних 

високотехнологічних сучасних напрямків розвитку збройних сил, сил 

оборони. Характерними особливостями цієї системи є робота в умовах 

підвищених ризиків, дороговартісна складна високоризикова підготовка 

фахівців реінтеграції, інструкторів ризик-менеджменту з метою забезпечення 

високого рівня їх професіоналізму, мультидисциплінарність, а також 

закритість, “елітарність” та новизна напрямку, який в сучасному системному 

вигляді сформувався лише на початку ХХІ століття.  

 Підхід України до створення системи відновлення особового складу в 

умовах ворожого середовища виявився дуже нестандартним та екстремально 

інтенсивним, що, з одного боку, визначалось критичною необхідністю 

набуття відповідних спроможностей силами оборони України в максимально 

стислі терміни для ефективної протидії російській агресії, а з іншого боку 

стало можливим завдяки поєднанню унікальних людських чинників, а саме 

можливості залучення до повноцінної підготовки, яку проводили власне 

розробники реінтеграційної методології з числа персоналу JPRA, дуже 

досвідчених висококваліфікованих фахівців з числа військовослужбовців та 
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державних службовців з числа особового складу складових сектору безпеки 

та оборони України, а також Офісу Президента України.  

Результатом такої співпраці та високої мотивації всіх учасників 

процесу стала міжвідомча команда фахівців реінтеграції, повна сумісність 

якої з персоналом JPRA та EUCOM була неодноразово підтверджена 

протягом 2017–2019 років. 

Організаційне know-how України полягало в тому, що команда 

українських фахівців реінтеграції була підготовлена одразу в міжвідомчому 

форматі, при цьому була можливість залучити до підготовки 

високомотивованих фахівців з високим рівнем базової професійної 

підготовки в кількох сферах. 

 Наразі українська міжвідомча команда фахівців реінтеграції визнана 

JPRA найбільш підготовленою та досвідченою командою Європи, яка 

проводить реінтеграційні та постізоляційні заходи із повним дотриманням 

реінтеграційної методології та відповідних стандартів армії США. Крім цього 

визнано, що Україна вже зробила свій внесок в розвиток реінтеграційної 

методології на світовому рівні, а саме: 

- першою створила прецедент роботи з масовими звільненнями за 

реінтеграційною методологією; 

- застосувала реінтеграційну методологію для ефективного виявлення та 

мінімізації гібридних загроз, пов’язаних із впливами на масову та 

індивідуальну свідомість; 

- впровадила ефективний міжвідомчий формат формування, підготовки 

та роботи команди фахівців реінтеграції; 

- забезпечила відбір та підготовку фахівців реінтеграції, здатних 

самостійно працювати із повним дотриманням реінтеграційної 

методології та стандартів за безпрецедентно стислий час. 

Наведені вище чинники визначають об’єктивно великий потенціал 

європейського лідерства України в питаннях реінтеграції та відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища. 
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Важливість та нагальність створення системи відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища визначається як необхідністю 

ефективної протидії збройній та гібридній агресії проти України, так і 

євроатлантичним курсом нашої держави. 

12.06.2020 Північноатлантична рада НАТО схвалила рішення щодо 

надання нашій державі статусу країни-партнера НАТО з розширеними 

можливостями. Метою партнерства з розширеними можливостями є 

взаємосумісність сил оборони з силами оборони країн-членів та партнерів 

НАТО. 

Основними засадами Стратегії національної безпеки України, 

схваленої Рішенням Ради національної безпеки і оборони від 14.09.2020 та 

введеної в дію Указом Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 

визначено стримування як розвиток оборонних і безпекових спроможностей 

для унеможливлення збройної агресії проти України, стійкість як здатність 

суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового 

середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом 

мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей, та взаємодію як розвиток 

стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з 

Європейським Союзом і НАТО та їх державами-членами, Сполученими 

Штатами Америки, прагматичне співробітництво з іншими державами та 

міжнародними організаціями на основі національних інтересів України. 

Робота над створенням в Україні ефективної системи реінтеграції 

звільненого з полону особового складу сил оборони ведеться за активної 

постійної співпраці з Об’єднаною агенцією віднолвення персоналу 

Міністерства оборони США (з червня 2017 року) та Європейським 

командуванням збройних сил США (з травня 2019 року). Організація та 

координація процесів здійснюється відділом забезпечення діяльності 

Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників 

бойових дій Офісу Президента України.  
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Завдяки системній співпраці з партнерами та послідовному 

впровадженню в практику українськими фахівцями реінтеграції набутих 

знань та навичок станом на 01.01.2021 основними результатами роботи з цим 

напрямком є такі: 

1. Підготовлено міжвідомчу команду фахівців реінтеграції, компетентних 

планувати та проводити реінтеграційні та постізоляційні заходи у повній 

відповідності до реінтеграційної моделі, при цьому три фахівці отримали 

сертифікат професійної відповідності Академії JPRA Міністерства 

оборони США; 

2. Розроблено інтегровану модель реінтеграції та постізоляційного 

супроводу особового складу складових сектору безпеки та  оборони, а 

також цивільних осіб, яка пройшла низку апробацій, які довели, що вона 

повністю відповідає реінтеграційній методології, при цьому адаптована 

до особливостей масового звільнення з ізоляції, необхідності одночасної 

роботи з військовими та цивільними особами, враховує специфіку 

гібридного конфлікту, дозволяє повноцінно використовувати потенціал 

міжвідомчої команди фахівців; 

3. На базі апробованої моделі розроблено та апробовано систему 

реінтеграційних та постізоляційних заходів, а також заходів 

постізоляційного супроводу особового складу Збройних Сил України, 

відпрацьовано їх проведення у активній взаємодії з іншими підрозділами 

Генерального штабу ЗС, Міноборони на базі медичних закладів 

Міністерства оборони України; 

4. Відпрацьовано всі елементи системи відбору, підготовки, підвищення та 

підтвердження кваліфікації фахівців реінтеграції за принципом 

постійного навчання (continuing education); 

5. В Збройних Силах України організовано роботу групи фахівців 

реінтеграції; відпрацьовано залучення фахівців реінтеграції Національної 

Гвардії України, Адміністрації державної прикордонної служби України 
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до проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів в 

міжвідомчому форматі; 

6. Проведено реінтеграційні та постізоляційні заходи щодо осіб, звільнених 

з примусової ізоляції 27.12.2017, 26.01.2018, 28.06.2019, 08.09.2019, 

29.12.2019, 16.04.2020; 

7. Підготовлено та апробовано комплекс навчальних та тренінгових програм 

підготовки особового складу до перебування в умовах ворожого 

середовища; 

8. Групою фахівців реінтеграції у взаємодії із структурними підрозділами 

ГШ ЗС підготовлено Тимчасове положення про організацію реінтеграції 

та постізоляційного супроводу особового складу ЗС України, затверджене 

наказом Головнокомаднувача Збройних Сил України, а також проєкти 

Тимчасової інструкції організації реінтеграції та постізоляційного 

супроводу особового складу ЗС України та Алгоритму організації 

реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу ЗС України;  

9. Ведеться активна робота групи фахівців реінтеграції над відповідними 

військовими стандартами (проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів, підготовки фахівців реінтеграції, підготовки 

особового складу до перебування в умовах ворожого середовища), які 

доцільно затвердити на державному рівні або на рівні сил оборони; 

10. Підготовлено пропозиції щодо організації, формалізації та забезпечення 

системи реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу 

Збройних Сил України як складової системи відновлення особового 

складу сил оборони в умовах ворожого середовища. 

Таким чином, завдяки співпраці з Об’єднаною агенцією відновлення 

персоналу Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, розпочатої в 

2017 році, українськими фахівцями реінтеграції було набуто знань та досвіду, 

достатніх як для самостійної роботи з дотриманням відповідних 

стандартизованих угод НАТО та вимог реінтеграційної методології, так і для 

забезпечення повної сумісності з американськими партнерами  в рамках 
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проведення спільних реінтеграційних та постізоляційних заходів щодо осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції. 

 Крім того, програми підготовки особового складу до перебування в 

умовах ворожого середовища, представлені українськими фахівцями 

реінтеграції американським колегам, отримали високу оцінку та висновок 

про сумісність принципів підготовки військовослужбовців сил оборони 

України та США. 

 Таким чином, елементи системи відновлення особового складу в 

умовах ворожого середовища, розроблені та підготовлені фахівцями 

реінтеграції, які пройшли відповідну підготовку за участі фахівців 

Об’єднаної агенції відновлення персоналу Міністерства оборони США, були 

визнані такими, що відповідають вимогам сумісності з відповідними 

підрозділами сил оборони США. 

 Важливо зазначити, що результати роботи українських фахівців 

реінтеграції вже були представлені американській та європейській військовій 

спільноті, отримали дуже високу оцінку результатів та велику зацікавленість 

у співпраці. Профільні організації та підрозділи сил оборони США та країн-

членів та партнерів НАТО готові до системної довгострокової взаємодії з 

Україною з питань відновлення особового складу в умовах гібридної агресії. 

Створення умов для розвитку системи відновлення особового складу 

Збройних Сил України в умовах ворожого середовища свідчитиме про 

справжню зацікавленість нашої держави у забезпеченні сумісності з силами 

оборони з країнами-членами та партнерами НАТО, а також про готовність до 

партнерської співпраці з ними, зокрема до впровадження стандартизованих 

угод Альянсу та провідних практик країн-членів НАТО. Крім цього, 

створення системи відновлення особового складу Збройних Сил України в 

умовах ворожого середовища створить умови для закріплення України в ролі 

регіонального (європейського) лідера в сфері відновлення особового складу в 

умовах гібридної агресії. 
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 В той же час, відсутність формалізації та підтримки цього напрямку в 

Україні свідчитиме про незацікавленість в реформах сектору оборони на 

практиці, декларативність замість справжніх змін, незацікавленість у 

впровадженні в систему Збройних Сил України провідного досвіду, набутого 

українськими фахівцями у тісній взаємодії з американськими партнерами, що 

в цілому ставитиме під сумнів орієнтацію України на НАТО на практичному 

рівні. 

Таким чином, створення та фаховий розвиток системи відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища згідно відповідних 

стандартизованих угод НАТО із підтриманням повної сумісності з силами 

оборони Сполучених Штатів Америки дає можливість досягти: 

1. Посилення спроможностей сил оборони України в протистоянні 

російській агресії на сході України. 

2. Забезпечення сумісності сил та засобів складових сил оборони України із 

силами оборони Сполучених Штатів Америки та інших країн-членів та 

партнерів НАТО, створення об’єктивних передумов для залучення 

Збройних Сил України до спільних операцій з відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища. 

3. Посилення спроможностей сил оборони України з точки зору участі в 

спільних операціях за участі країн-членів та партнерів НАТО. 

4. Посилення партнерських позицій в тристоронній польсько-литовсько-

українській бригаді, оскільки ССО обох країн вже виявили дуже великий 

інтерес до досвіду українських фахівців реінтеграції. 

5. Повноцінної партнерської взаємодії з питань відновлення особового 

складу в умовах ворожого середовища, зокрема постізоляційної 

реінтеграції, із профільними структурами сил оборони Сполучених 

Штатів Америки, НАТО, країн-членів та партнерів НАТО, країн-

партнерів США. 
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6. Позитивної оцінки результатів українсько-американської співпраці за цим 

напрямком з боку Міністерства оборони США, командування сил 

оборони США в Європі та Посольства США в Україні. 

7. Створення умов для прояву лідерського потенціалу України в цій сфері. 

 

3.3. Місце та роль системи постізоляційного відновлення у 

виявленні та мінімізації актуальних й потенційних суспільно-

політичних ризиків і соціальних проблем 

 

Великий потенціал застосування реінтеграційної методології та 

розробленої на її основі інтегрованої міжвідомчої моделі реінтеграції та 

постізоляційного супроводу поза рамками постізоляційної адаптації 

проявився з самого початку застосування цієї моделі в режимі апробації в 

грудні 2017 року. 

Первинно основною метою роботи із звільненими 27.12.2017 було 

проведення реінтеграції звільнених з полону військовослужбовців 

(повернення до виконання військових обов’язків) та постізоляційних заходів 

щодо звільнених з полону цивільних осіб, що передбачало надання 

спеціалізованої психологічної допомоги та проведення психо-

інформаційного розвантаження відповідно до запиту звільненої особи, із 

дотриманням протоколів, розроблених в рамках реінтеграційної моделі, який 

лежить в основі відповідних стандартів НАТО. 

Разом з тим, в процесі роботи з особами, звільненими з примусової 

ізоляції 27.12.2017 та 24.01.2018, фахівці реінтеграції та постізоляційного 

супроводу одразу зіткнулись з низкою специфічних проблем. Співставлення 

цих проблем із складнощами, які виникають при роботі за іншими 

напрямками, зокрема при роботі з ветеранською спільнотою, з учасниками 

бойових дій дозволили зробити висновок про необхідність проведення в 

рамках реінтеграційних та пост-ізоляційних заходів роботи з гібридними 
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ризиками та загрозами, а саме організовувати їх виявлення, ідентифікацію та 

протидію їм. 

Зокрема, робота із звільненими 27.12.2017 дала можливість виявити 

певні схеми зовнішнього впливу, спрямовані на поширення неправдивої 

інформації (зокрема про осіб, звільнених з полону, про допомогу, яка їм 

надається, про дії конкретних осіб, залучених до процесу звільнення та 

реінтеграції) з метою маніпулювання масовою свідомістю та дестабілізації 

суспільно-політичної ситуації, інформація про які наведена в додатку К.            

З часом припущення про те, що виявлені ситуації та схеми були та 

залишаються складовою більш складних конструкцій гібридної стратегії, 

спрямованої на дестабілізацію ситуації всередині України та зменшення її 

впливу та авторитету на міжнародній арені, повністю підтвердились. 

Робота з особами, звільненими з примусової ізоляції, проводиться за 

двома напрямками: реінтеграція (повернення до служби військовослужбовців 

після звільнення з полону) та постізоляційні заходи (психологічна та медична 

допомога цивільним особам та військовослужбовцям, які за власним 

бажанням, за медичними показниками або через інші причини не можуть 

продовжувати службу в лавах Збройних Сил України, Національної Гвардії 

України та інших підрозділах сектору безпеки).  

Аналіз ризиків, виявлених в ході проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів, показав, що вони були спричинені політичними, 

соціальними, психологічними та безпековими чинниками.  

В контексті аналізу політичних чинників ризиків важливо окрему увагу 

приділити заявам керівництва держави та політичних діячів в контексті 

проведення звільнення громадян України з примусової ізоляції. Зокрема, 

заяви про те, що звільнені – це герої лише на підставі самого факту 

перебування особи в полоні, створюють необ’єктивне ставлення до таких 

осіб, і часто можуть не відповідати дійсності. Виражені негативні наслідки 

можуть виникнути у випадку, якщо слідчими органами буде доведено, що 

особа (особи) з числа звільнених з примусової ізоляції або самовільно 
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залишили частини та добровільно здалися у полон, або під час перебування у 

полоні співпрацювали з ворогом, а деякі з цивільних взагалі деякий час 

проходили службу в лавах незаконних збройних формувань. 

Окремого звучання в цьому контексті набуває ситуація, коли в рамках 

взаємного звільнення осіб в Україну повертаються особи, які мали проблеми 

із законом, зокрема пройшли правову очистку (були помилувані) за злочини, 

скоєні проти національних інтересів України. 

З метою мінімізації впливу таких чинників вбачається доцільним 

наратив «герої» заміняти наративом «повернутись з честю». В цьому 

контексті доцільно опрацювати питання запровадження державної відзнаки 

«За гідність та відвагу», якою відзначати осіб, які під час перебування у 

примусовій ізоляції проявили найкращі людські якості, фізичну та моральну 

стійкість. Рішення про доцільність відзначення особи має прийматись з 

урахуванням в тому числі і матеріалів роботи із звільненою особою в рамках 

реінтеграційних та постізоляційних заходів 

Щодо ризиків, спричинених соціальною складовою, важливо звернути 

увагу на таке. Вперше грошову допомогу в розмірі ста тисяч гривень держава 

виплатила своїм громадянам, звільненим з примусової ізоляції 27.12.2017 та 

24.01.2018. На той момент заяви про виплату грошової компенсації 

звільненим з полону викликали потужній суспільний резонанс серед тих, 

кого було звільнено раніше. Особливо гостро люди реагували на можливість 

виникнення ситуації, коли гроші отримає особа, яка потім потрапить під 

слідство за злочин, пов'язаний саме з перебуванням в ізоляції, або скоїть 

злочин після проходження реабілітаційних заходів. 

За результати проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів з 

особами, звільненими з ізоляції 27.12.2017, політичному керівництву країни 

було надано рекомендації, щоб заяви про виплати матеріальної допомоги 

робились офіційними особами виключно після затвердження офіційної 

процедури виплати таких виплат із одночасним інформуванням людей щодо 

механізму їх отримання. На практиці такі процедури були затверджені 
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низкою актів Уряду (інформацію про які наведено в додатку І), починаючи з 

січня 2018 року. Наразі головним проблемним питанням залишається 

відсутність законодавчого забезпечення, оскільки всі процедури станом на 

01.01.2021 затверджені на рівні підзаконних нормативно-правових актів. З 

урахуванням важливості та нагальності створення ефективної сучасної 

законодавчої бази в цій сфері, робота над розробкою відповідного 

законопроєкту ведеться Офісом Президента України. 

 Таким чином, питання виплати матеріальної допомоги всім особам, які 

перебували у примусовій ізоляції за весь період проведення 

антитерористичної операції, потребує обов’язкового вивчення. Зокрема, має 

бути сформований єдиний державний реєстр осіб, звільнених з примусової 

ізоляції, із зазначенням всіх видів допомоги, яка була надана таким особам за 

рахунок різних джерел. Також доцільно опрацювати питання компенсації 

Україні Російською Федерацією, як країною, яка підтримує терористичні 

організації ОДРЛО, всіх витрат, яких зазнали Державний та місцеві бюджети 

України для вирішення проблемних питань осіб, звільнених з примусової 

ізоляції на території тимчасово окупованих територій. В цьому контексті 

важливо ще раз підкреслити важливість визначення законом критеріїв 

визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної 

агресії проти України. В цілому вбачається доцільним вирішувати це питання 

в контексті формування єдиної політики держави щодо визначеної цільової 

спільноти, пропозиції щодо концепціїї якої наведено в додатку Л. 

Окремої уваги потребує аналіз ризиків, спричинених впливом на 

психіку людей як під час їх перебування в ізоляції, так і після звільнення.  

По-перше, особи, які під час перебування в примусовій ізоляції могли 

пережити тортури та зґвалтування, потребують тривалого психологічного 

супроводу, обов’язкової психологічної реабілітації та в більшості випадків 

психотерапії. Пережитий травмуючий досвід може мати наслідки для їх 

психіки та в окремих випадках призвести до значних деформацій поведінки 

звільнених осіб, які в таких випадках продовжують відчувати себе 
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полоненими або «колишніми полоненими». Заходи постізоляційної 

декомпресії, що проводяться в рамках реінтеграційних або постізоляційних 

заходів, мають особливе значення для таких людей, оскільки такі заходи 

допомагають людині позбутися відчуття постійного навантаження на власну 

психіку, спричиненого як власним травмуючим досвідом, так і самим фактом 

перебування в примусовій ізоляції, та напрацювати внутрішній ресурс для 

пропрацювання своєї травми (що насправді є дуже складним процесом), 

отримання досвіду власного постравматичного зростання. Такі люди 

потребують допомоги для повноцінного прийняття свого досвіду, що 

створить умови для їх психологічного зцілення. Стигматизація таких осіб 

шляхом довічного закріплення їх із статусом «полоненого» може сприяти 

формуванню нав’язливих думок про власну унікальність, зокрема і про 

унікальність застосованих до такої людини тортур, що в свою чергу може 

проявитися у маніакальному прагненні до помсти усім оточуючим за те, що 

зрадили або не захистили. Важливо розуміти, що використання таких 

механізмів людської психіки активно використовується ворогом для 

«підготовки полонених до обміну» з метою формування у людини 

внутрішніх психологічних механізмів, які перешкоджатимуть її успішній 

постізоляційній адаптації. Також важливо, щоб усі виявлені випадки 

статевих злочинів проти осіб в умовах примусової ізоляції піддавати 

ретельному аналізу із залученням фахівців психіатрів та психотерапевтів для 

виокремлення подібних постраждалих та надання їм спеціалізованої 

допомоги. Така програма має бути довготерміновою, адже часто саме про 

такі злочини люди набувають готовності свідчити лише через роки або 

десятиліття. При цьому отримання більшості достовірних свідчень стає 

можливим внаслідок попереднього пропрацювання таких проблем з 

психотерапевтом. 

По-друге, негативне сприйняття фактів колабораціонізму деяких 

звільнених може викликати негативні психічні реакції як у решти звільнених, 

які пережили знущання та катування під час перебування у примусовій 
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ізоляції, так і у спів-службовців, з якими дані особи перебували в зоні 

проведення антитерористичної операції. Це підвищує ризики самосудів над 

військовослужбовцями, які на думку інших звільнених співробітничали з 

ворогом (так, особи з числа звільнених 27.12.2017 отримували погрози від 

співслужбовців, ветеранів своїх підрозділів, інших звільнених). Важливо 

визначити обов’язковість реінтеграційних та забезпечити доступність 

постізоляційних заходів, в рамках яких обов’язково проводити 

документування злочинів, щодо яких звільнена особа може надати свідчення. 

З цією метою в рамках реінтеграційних та постізоляційних заходів важливо 

налагодити взаємодію із слідчими та правоохоронними органами, зокрема і з 

метою запобігання протиправних дій щодо звільнених осіб. 

По-третє, звільнені особи, які мають прояви агресивної поведінки, 

можуть створювати проблеми навколишнім (це може проявлятися у вигляді 

різноманітних скарг у різні виконавчі органи, а також підбурення населення 

проти влади), а звільнені з аутоагресивними проявами можуть наражати на 

небезпеку власне життя. Важливо, щоб таким особам надавалась персональна 

психологічна допомога з залученням травматерапевтів. 

Окремо варто звернути увагу на численні факти інформаційної 

експлуатації людей одразу після звільнення, про що вже неодноразово 

згадувалось вище. Основним методом запобігання таким випадкам має стати 

обов’язковий інформаційний карантин в період одразу після звільнення, а 

також проведення постізоляційних заходів для цивільних осіб та 

просвітницької кампанії серед журналістів. 

До числа ризиків також доцільно віднести активні спроби застосування 

схем індоктринації, які передбачають використання як інформаційних 

технологій впливу, так і юридично-правових інструментів. Зокрема, важливо 

звернути увагу на можливу схему індоктринації «Ми зробимо тебе героєм та 

відправимо у Київ», яка передбачає в майбутньому в тому числі і 

«розкручування» в медійному просторі індоктринованих осіб, яких потім 

можна використати для різних цілей, зокрема провокацій. Основними 
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негативними наслідками такої ситуації є маніпулювання звільненими, 

маніпулювання суспільством, травмування та страхання суспільства, 

налаштування суспільства та громадськості проти дій держав, зокрема дій,  

спрямованих на допомогу звільненим. 

Щодо діяльності правозахисних організацій важливо враховувати, що 

інформація, зібрана організаціями, не є ані захищеною, ані верифікованою. 

На жаль, часто зібрана чутлива інформація стає предметом або інструментом 

«торгів» та домовленостей. Відомі випадки надання доступу до інформації, 

зібраної такими організаціями, стороннім особам. Однак оскільки такі 

організації є громадськими об’єднаннями, дієвих інструментів контролю за 

захистом ними персональних даних постраждалих, на жаль, фактично не 

існує. 

Таким чином, аналіз діяльності правозахисних організацій в контексті 

проблем осіб, звільнених з примусової ізоляції, та членів їхніх сімей, 

дозволяє виділити такі ризики: 

1) Відсутність захисту персональних даних респондентів; 

2) Ретравматизація звільнених та членів їхніх сімей внаслідок проведення 

процедур документування злочинів без врахуванням специфіки 

психології осіб, які мають досвід перебування у примусовій ізоляції, або 

без психологічного супроводу, або з порушенням етичних норм, або 

проведення процедур особами, які самі є травмованими і не можуть 

об’єктивно оцінити рівень травматизації респондента, або внаслідок 

оприлюднення через ЗМІ інформації, за якою може бути ідентифікована 

конкретна особа, або внаслідок надання ЗМІ інформації, оприлюднення 

якої є травмуючим для звільненої особи або членів її сім’ї; 

3) В окремих випадках організації можуть виступати інструментом 

зовнішнього впливу на державні органи; 

4) Використання проросійськими ЗМІ критики, висловлюваної 

правозахисними організаціями в бік державних органів, особливо, коли 

інформація виривається з контексту та подається викривлено; 
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5) Участь російських правозахисних організацій, підконтрольних владі РФ, 

та проросійських правозахисних організацій в роботі з питаннями осіб, 

які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, що може бути 

використано країною-агресором для підготовки контрзаходів в 

міжнародних судах; 

6) Розмита межа між журналістською та правозахисною діяльністю, коли 

журналіст у спілкуванні з респондентом – звільненою особою позиціонує 

себе як правозахисник, а при цьому фактично здійснює професійну 

журналістську або репортерську діяльність. 

В контексті окреслених проблем слід наголосити на важливості 

верифікація свідчень осіб, звільнених з примусової ізоляції, а також на 

важливості всебічного захисту державою інтересів осіб, звільнених з 

примусової ізоляції, зокрема захисту права на приватність щойно звільнених 

осіб як дуже уразливої категорії громадян. В додатку М надано ознайомчу 

інформацію щодо верифікації свідчень осіб, звільненених 27.12.2017 року. 

. 

3.4. Рекомендації органам влади щодо удосконалення системи 

постізоляційного відновлення громадян України та формування 

публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти 

внаслідок збройної агресії проти України 

 

 Як зазначалось в першому розділі, постізоляційне відновлення являє 

собою індивідуальний комплекс процесів, які відбуваються з людиною після 

її звільнення з примусової або вимушеної ізоляції і забезпечують її 

постізоляційну адаптацію. При цьому такий процес може бути як підсилений, 

так і загальмований комплексом внутрішніх та зовнішніх чинників.  

З точки зору публічного управління система постізоляційного 

відновлення громадян України має поєднувати в єдиний процес комплекс 

професійних, організаційних та адміністративних заходів, спрямованих на 

сприяння постізоляційній адаптації особи, звільненої з примусової ізоляції. 



 
 

188 
 

Таким чином, система постізоляційного відновлення має бути організована 

як система, спрямована на створення умов для ефективного фізичного та 

психічного відновлення звільненої особи, її постізоляційної адаптації. При 

цьому одним із завдань, які мають стояти перед системою постізоляційного 

відновлення, має бути ефективна нейтралізація деструктивних зовнішніх 

впливів на звільнених осіб, які можуть гальмувати або перешкоджати їх 

постізоляційному відновленню. 

Система постізоляційного відновлення громадян України, звільнених з 

примусової ізоляції, має бути ключовим інструментом забезпечення 

реалізації публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України, та має чітко 

координуватись із заходами, спрямованими на звільнення/повернення таких 

осіб. 

Дієвість системи постізоляційного відновлення громадян України 

визначатиметься адекватністю та відповідністю професійним вимогам її 

основних елементів, якими є: 

1) Система документів, які визначають публічну політику (від 

доктринального рівня до плану заходів); 

2) Правове забезпечення – на рівні законів та підзаконних актів; 

3) Архітектура державних органів, принципи та механізми їх взаємодії; 

4) Управління якістю сервісів, що, зокрема, передбачає професійну 

стандартизацію процесів, їх кадрове (професійне) забезпечення та 

контроль за дотриманням відповідних стандартів тощо. 

Враховуючи, що система постізоляційного відновлення громадян 

України має передбачати інструменти виявлення зовнішніх впливів на 

звільнених осіб та протидії їм, особливо в період одразу після звільнення, 

важливо мати чітке уявлення як про системні, так і про нагальні ризики та 

загрози, пов’язані з контекстом перебування громадян України в примусовій 

ізоляції та звільнення з неї. 
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Таким чином, за результатом аналізу та узагальнення було сформовано 

актуальну конфігурацію ризиків та загроз для держави та суспільства в 

контексті перебування громадян нашої держави в примусовій ізоляції 

внаслідок збройної агресії РФ проти України: 

1. Очікування обмінів полоненими суспільством перед святами – зокрема, 

«різдвяні», «великодні» очікування, які використовуються для актуалізації 

теми в суспільстві та формування потрібних очікувань, які далі можуть 

бути використані для маніпуляцій масовою або індивідуальною 

свідомістю. 

2. Кампанії провокування незадоволення суспільства будь-якими діями 

влади, зокрема критика за недосконалість процесу або результатів 

взаємних звільнень або ж негативних емоцій через відтермінування 

звільнень тощо. 

3. Активізація спроб «незалежних від держави звільнень полонених» з 

метою демонстрації неспроможності української держави вирішити 

питання взаємних звільнень та дискредитації особисто Президента 

України як головного політичного ініціатора цього процесу. 

4. Обґрунтовані скарги членів сімей на діяльність Міжвідомчої комісії з 

розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, 

спрямованих на їх соціальний захист. 

5. Провокування та роздмухування конфліктів та жорстких протистоянь 

всередині цільової групи, зокрема через неоднозначні медійні кампанії та 

діяльність згаданої Комісії. 

6. Перспектива загальної маргіналізації теми у разі відсутності політичного 

впорядкування питання, як наслідок, ризик більш інтенсивного 

підтягування теми під себе проросійськими колами та агентами 

проросійського впливу. 

Об’єктивно головними проблемами, що спричинюють все різноманіття 

ризиків та загроз для держави та суспільства в контексті перебування 
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громадян нашої держави в примусовій ізоляції внаслідок збройної агресії РФ 

проти України – як актуальних, так і в ретроспективі, є такі: 

1) Відсутність єдиної державної політики в цій сфері; 

2) Домінування зовнішніх медійних та інформаційних ініціатив (як 

ініційованих супротивником, так і просто некерованих ініціатив 

громадськості, спричинених різними мотивами); 

3) Відсутність координації міжнародних організацій, які надають грантову 

підтримку громадським ініціативам в цій сфері, з діями української влади, 

внаслідок чого діяльність громадських організацій, зацікавлених у 

продовжені фінансування, часто зосереджена на надмірній критиці 

державної влади та блокуванні всіх її ініціатив, оскільки це може 

спричинити скорочення фінансування програм, які були ініційовані 

міжнародними донорами з метою компенсації відсутності відповідних дій 

з боку владних інституцій; 

4) Активне використання супротивником звільнених з полону, членів їх 

сімей, членів сімей полонених та політичних в’язнів, а також громадських 

об’єднань, які надають їм допомогу, в операціях гібридного впливу на 

індивідуальну та суспільну свідомість з метою суспільної дестабілізації, 

зниження довіри до Української держави, за можливості – її 

дискредитації. 

Окремо важливо зазначити, що, починаючи з 2019го року, можна 

спостерігати активну тенденцію «зрощування» теми полонених із темою 

зниклих безвісти. Зокрема, очевидними є активні послідовні спроби агентів 

проросійського спливу синхронізувати свій вплив на спільноти членів сімей 

полонених та зниклих безвісти, а також на осіб, звільнених з примусової 

ізоляції раніше (особливо до 2017-го року). Зважаючи на це, а також 

враховуючи виявлені схеми зовнішнього впливу, які експлуатують тему 

полону українських грмадян, коротко описані в додатку К, вбачається 

нагальним та доцільним організувати на державному рівні: 
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- роботу з ветеранськими організаціями та громадянським суспільством в 

умовах суспільних невдоволень та протестів, передвиборчих перегонів, 

окремих гібридних кампаній; 

- верифікацію інформації та експертизу пропозицій щодо вирішення 

конфліктних або кризових ситуацій, які стосуються груп та спільнот з 

підвищеними ризиками зовнішнього впливу; 

- оцінювання ефективності окремих аспектів роботи державних органів, 

залучених до вирішення питань осіб, які перебувають у примусовій 

ізоляції та звільнені з неї; 

- роботу з мінімізації ризиків та загроз зовнішніх втручань в умовах 

передвиборчих кампаній; 

- міжнародну співпрацю з питань протидії гібридним загрозам; 

- врахування необхідності протидії гібридним загрозам при проведенні 

реформи державного управління, а також органів сектору безпеки та 

оборони. 

З урахуванням всього зазначеного вище, рішенням означеного 

комплексу проблем вбачається впровадження єдиної публічної політики 

щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної 

агресії проти України, що може бути визначена як система цілей, завдань та 

принципів, ключових інструментів їх досягнення, визначених Указом 

Президента України, реалізація яких забезпечується системою нормативно-

правових документів та скоординованою роботою всіх державних органів 

щодо її реалізації, а також чітким фаховим контролем за її реалізацією (далі – 

публічна політика). 

Реалізація такої публічної політики має спиратись на три ключові 

інструменти: 

1) Ефективне публічне управління як комплекс рішень та узгоджених 

принципових концептуальних підходів, закріплених системою 

нормативно-правових документів, спрямованих на впорядкування 

діяльності державних органів з урахуванням чітко визначених пріоритетів, 
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цілей та завдань державної політики в цій сфері, скоординована робота 

всіх державних органів, спрямована на напрацювання ефективних 

інструментів щодо реалізації такої політики, а також фаховий контроль за 

її реалізацією; 

2) Проактивна інформаційно-медійна кампанія з метою перескеровування 

уваги суспільства на конструктив в темі полонених та звільнених з 

полону; 

3) Системна міжнародна співпраця за цим напрямком як складова публічної 

політики, зокрема, формування єдиного міжнародного пулу партнерів із 

включенням до нього партнерів з досвідом системних дій щодо звільнення 

та постізоляційного відновлення своїх громадян. 

Ефективна публічна політика щодо осіб, звільнених з примусової 

ізоляції, має передбачати: 

1) врахування специфіки компресійного стану людей, щойно звільнених з 

полону, який спричинює специфічне сприйняття звільненими людьми 

інших людей та обставин, а також робить їх уразливими до зовнішніх 

впливів, підвищує ризики психологічної ретравматизації, особливо в 

перший час після звільнення; 

2) розуміння цілей, механізмів, інструментів та наслідків цілеспрямованих 

інформаційно-психологічних впливів на індивідуальну та колективну 

свідомість, які здійснюються з метою використання звільнених з полону, 

членів сімей полонених та звільнених та теми полонених як такої; 

3) розуміння всього широкого спектру сучасних можливих форм та методів 

використання та експлуатації полонених і звільнених з полону, зокрема 

різних форм їх інформаційно-психологічної експлуатації (а не тільки 

потенційної їх вербовки супротивником), які можуть застосовуються як 

самостійно, так і в поєднанні з іншими методами гібридної агресії з метою 

дестабілізації українського суспільства; їх виявлення та протидія їм; 

4) обов’язковий експертний супровід фахівцями, які пройшли відповідну 

підготовку з питань психології полону та реінтеграції після перебування в 
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умовах ворожого середовища, державних органів, які мають відношення 

до різних складових надання допомоги полоненим, політичним в’язням, 

звільненим з полону та членам їх сімей, при організації їх роботи із 

зазначеними цільовими групами; 

5) обмеження практики експертного супроводу державних органів виключно 

правозахисними організаціями, які не можуть ідентифікувати, врахувати й 

попередити весь спектр ризиків, за визначенням не відслідковують ризики 

для держави та національних інтересів; 

6) створення умов для ефективної постізоляційної адаптації звільнених з 

полону (військовополонених, політичних в’язнів, заручників) має бути 

такою ж обов’язковою складовою допомоги після звільнення з полону, як 

і соціальна та правова допомога, для чого всім звільненим з полону (в 

тому числі цивільним) має надаватись можливість проходження 

постізоляційних заходів та заходів постізоляційного супроводу; 

7) координація дій міжнародних організацій, які надають грантову 

підтримку громадським ініціативам в цій сфері, з діями органів державної 

влади – наприклад, підписання відповідного спільного меморандуму на 

підставі затвердження Україною концепції відповідної державної 

політики. 

З метою забезпечення захисту та відновлення конституційних прав 

громадян України, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти 

України, а також забезпечення рівних прав громадян України, які потрапили 

до примусової ізоляції за різних обставин (в тому числі до піратського або 

терористичного полону тощо) вбачається доцільним визначити єдині 

пріоритети публічної політики за цим напрямком та єдині підходи до її 

реалізації актом Президента України як гаранта конституційних прав і 

свобод громадян України. 

Таким чином, актом Президента країни може бути затверджена 

Концепція публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України. Формат саме публічної, а 
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не державної політики створить умови для повноцінного участі в її реалізації 

інститутів громадянського суспільства, із дотриманням принципів розподілу 

повноважень інститутів публічного права. 

Не  менш важливим є законодавче забезпечення захисту та відновлення 

конституційних прав громадян України, позбавлених свободи внаслідок 

збройної агресії проти України. Тому проєкт відповідного закону має бути 

узгоджений з концепцією публічної політики в цій сфері. 

Формування єдиної інформаційної політики держави з питань зниклих 

безвісти, полонених та звільнених з полону, створення відповідної єдиної 

інформаційної платформи, синхронізованої з діями ТКГ, є важливим 

інструментом як з точки зору інформування суспільства та членів сімей, так і 

з точки зору протидії деструктивним інформаційним впливам, а також 

прямій дезінформації суспільства. 

Таким чином, важливими завданнями реалізації публічної політики 

щодо осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

мають бути такі: 

1. Напрацювання єдиного алгоритму роботи державних органів з питань 

полонених та звільнених з полону з чітким розподілом функцій та зон 

їх відповідальності. 

2. Напрацювання державними органами адекватного пакету соціальної, 

правової та реабілітаційної допомоги звільненим з полону громадянам 

України з метою забезпечення їх ефективної постізоляційної адаптації, 

який держава спроможна буде забезпечити (відповідальність держави – 

забезпеченість допомоги); забезпечення державних органів 

відповідним експертним супроводом фахівців реінтеграції та 

постізоляційного супроводу; 

3. Напрацювання комплексу заходів невідкладного реагування на 

проблемні питання полонених, звільнених з полону та членів їх сімей з 

метою мінімізації актуальних та можливих ризиків і загроз (перелік 
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проблемних питань, які потребують невідкладного вирішення, з 

відповідними пропозиціями додається); 

4. Врахування специфіки компресії полонених при плануванні заходів 

щодо їх звільнення та постізоляційної адаптації, а також прогноз та дії 

з мінімізації можливих специфічних ризиків: консультування членів 

ТКГ шляхом включення до складу гуманітарної підгрупи відповідного 

фахівця, організація постійної комунікації з питань реінтеграції та 

постізоляційного супроводу між групою фахівців реінтеграції 

Збройних Сил України та іншими складовими сектору безпеки та 

оборони України, а також з Мінреінтеграції; забезпечення фаховим 

експертним супроводом державних органів та державних діячів, 

причетних до процесів, пов’язаних із звільненням громадян України з 

полону та роботою з ними після звільнення. 

Виконання завдань 2 та 3 має здійснюватись державними органами, які 

у своїй взаємодії мають функціонувати як система постізоляційного 

відновлення громадян України. Ця ж система має бути злучена до виконання 

завдань 1 та 4 в межах компетенції. 

Українська держава має в своєму розпорядженні дуже важливі активи, 

застосування яких сприятиме вирішенню більшості нагальних та системних 

проблем осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, а 

саме: 

1. Наявність напрацьованого системного рішення (складові державної 

політики, інструменти її реалізації, досвід професійного супроводу 

процесів), всі елементи якого апробовані на практиці.  

2. Наявність кваліфікованих фахівців з досвідом постізоляційного супроводу 

звільнених осіб. 

3. Успішний досвід імплементації в Україні складових доктрини НАТО 

щодо відновлення особового складу в умовах ворожого середовища (в т.ч. 

полону), впровадження якої створює умови зокрема і для ефективного 

постізоляційного відновлення (постізоляційної адаптації), що може бути з 
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однаковою ефективністю застосовано як щодо звільнених 

військовополонених, так і до звільнених цивільних заручників та 

політичних в’язнів. 

4. Досвід активної співпраці із зарубіжними партнерами з питань 

реінтеграції та постізоляційного супроводу, готовність американських та 

європейських партнерів продовжувати та поглиблювати співпрацю за цим 

напрямком. 

5. Досвід взаємодії державних та недержавних інституцій в цій сфері. 

З урахуванням зазначеного вище укладено пропозиції стосовно 

розробки проєкту концепції публічної політики щодо осіб, позбавлених 

свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України, 

представлені в додатку Л. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

Дослідженням обґрунтовано доцільність та можливість застосування 

міжвідомчої моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу осіб, 

звільнених з ізоляції, для організації системи реінтеграції та постізоляційного 

супроводу особового складу складових сектору безпеки і оборони держави 

одночасно як складової системи відновлення особового складу в умовах 

ворожого середовища та національної системи постізоляційного відновлення 

громадян, що визначається характерними особливостями запропонованої 

модели – в першу чергу її інтегрованим форматом, який в свою чергу 

визначає ефективність її застосування як для роботи з особовим складом 

складових сектору безпеки і оборони, так і з цивільним населенням, при 

цьому пропонується публічне управління системою повернення та 

постізоляційного відновлення громадян України організовувати як систему 

алгоритмізованих процесів в сфері відновлення особового складу в умовах 

ворожого середовища та постізоляційного відновлення громадян, що має 

забезпечити ефективну реалізацію державної політики щодо осіб, 
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позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України.  

Проаналізовано можливості застосування інтегрованої міжвідомчої 

моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу як інструменту 

реформування сектору безпеки та оборони України. Зокрема, проаналізовано 

питання імплементації стандартів НАТО з точки зору різного розуміння 

понять «стандарт» та «стандартизація» в практиці армій НАТО та в практиці 

сил оборони пострадянського простору, визначено, що ключовими  

інструментами стандартизації в практиці Північноатлантичного альянсу є 

акти, які визначають стандартизовані вимоги, термінологічний апарат, а 

також комплекс заходів та процедур, якими досягається впровадження 

стандартизованих вимог, на підставі чого обґрунтовано обов’язковість 

стандартизації процесів відновлення особового складу в умовах ворожого 

середовища, зокрема, обов’язковість стандартизації підготовки особового 

складу та контролю за ступенем володіння ним знаннями та навичками, які 

відповідатимуть новим стандартизованим вимогам. 

За результатами дослідження надано рекомендації органам влади щодо 

організації публічного управління системою повернення (звільнення) та 

постізоляційного відновлення громадян України, удосконалення системи 

постізоляційного відновлення громадян України та створення системи 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища, з урахуванням 

об’єктивно існуючих перешкод. Надані рекомендації враховують особливості 

проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів в умовах гібридної 

агресії, а також місце і роль системи постізоляційного відновлення у 

виявленні та мінімізації суспільно-політичних ризиків і соціальних проблем. 

До роботи додаються авторські пропозиції до проєкту концепції 

публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти 

внаслідок збройної агресії проти України. 

Результати дослідження, представлені в цьому розділі, висвітлено в 

таких публікаціях та матеріалах: «Стандартизація процесів відновлення 
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особового складу в публічному управлінні сектором безпеки та оборони» 

[67], «Implementation of Reintegration Model into Ukrainian Defense та Security 

Sector Activities: the Experience to Enhance the Public Administration against the 

Hybrid Threats» [229], «Реінтеграція та постізоляційний супровід осіб, 

звільнених з примусової ізоляції: особливості роботи в умовах гібридної 

агресії» [65], «Реінтеграційні та постізоляційні заходи як інструмент 

виявлення та мінімізації гібридних ризиків та загроз» [66], «Концептуальні 

засади державної політики відновлення та постізоляційного супроводу осіб, 

звільнених з примусової ізоляції (полону)» [64], Тимчасове положення про 

впровадження (апробацію) реінтеграції та постізоляційного супроводу 

особового складу Збройних Сил України, який перебуває в ізоляції або 

звільнений з неї (ВКДП 9-00(03).01) [191]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено 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. Результати, отримані в процесі 

дослідження, підтверджують досягнення поставленої мети й вирішення 

завдань, дають підстави сформулювати такі висновки і практичні 

рекомендації. 

1. За результатами дослідження наукових підходів до формування 

категорійно-понятійного апарату у сфері відновлення особового складу в 

умовах ворожого середовища та постізоляційного супроводу осіб, звільнених 

з вимушеної або примусової ізоляції, запропоновано низку понять які 

уточнюють та доповнють відповідну терміносистему НАТО поняттями, які 

враховують досвід проведення реінтеграційних, постізоляційних заходів та 

заходів постізоляційного супроводу в умовах гібридної агресії РФ, масових 

звільнень, одночасною роботою з військовим та цивільним контингентами, а 

також організацію постізоляційного відновлення громадян на державному 

рівні шляхом визначення, зокрема, таких дефініцій як, цивільні заручники, 

постізоляційна компресія, постізоляційна декомпресія, постізоляційний 

супровід, постізоляційна адаптація, постізоляційний період, 

постадаптаційний період, постізоляційне відновлення, публічне управління 

постізоляційним відновленням, а також запропоновано визначення 

українською мовою таких стандартизованих термінів як ізоляція, вимушена 

ізоляція, примусова ізоляція, вороже середовище, ізольовані особи, звільнені 

особи, ізоляційна компресія, реінтеграція, постізоляційні заходи, SERE-

психологія, SERE-підготовка, відновлення особового складу в умовах 

ворожого середовища, що сприятиме підвищенню рівню семантичної 
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взаємосумісності та взаємодії відповідних систем України з системами країн 

НАТО.         

2. Проаналізовано та систематизовано проблеми, спричинені 

потраплянням осіб до вимушеної або примусової ізоляції внаслідок збройної 

агресії проти України та його наслідками, за критеріями суб’єктності 

(проблеми осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти 

України, проблеми членів сімей таких осіб, проблеми держави, проблеми 

суспільства) та етапу перебування в примусовій ізоляції (проблеми, пов’язані 

з моментом та обставинами потрапляння осіб до примусової ізоляції; 

проблеми, пов’язані з перебуванням осіб в примусовій ізоляції проведенням, 

із додатковою деталізацією – зокрема,  протягом періоду проведення 

псевдопроцесуальних дій, після завершення псевдопроцесуальних дій; 

проблеми, які виникають на етапі звільнення та повернення осіб з ізоляції; 

проблеми, які виникають в постізоляційний період; проблеми, які можуть 

мати місце в постадаптаційний період). 

3. За результатами аналізу та узагальнення світового та вітчизняного 

досвіду організації роботи публічних інституцій з особами, звільненими з 

вимушеної або примусової ізоляції: 

запропоновано періодизацію формування та розвитку системи 

постізоляційного відновлення громадян України, яка включає такі періоди: 

квітень 2014 року–лютий 2015 року, березень 2015–грудень 2016 року, 2017–

2018 роки, 2019–2020 роки, поточний період (починаючи з 2021 року), 

складену за критеріями кількості полонених та звільнених, обставин 

потрапляння та перебування військовослужбовців і цивільних осіб у 

примусовій ізоляції, особливостей процесу їх звільнення/повернення, змін у 

сприйнятті теми полону політичним керівництвом держави та українським 

суспільством, особливостей використання теми полону агресором та його 

проксі, із наведенням оглядових описів запропонованих періодів; 

розроблено описи комплексу моделей організації роботи з людьми, 

звільненими з вимушеної або примусової ізоляції, а саме: стигматизації 
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полону, реабілітаційного підходу до постізоляційного відновлення, 

реінтеграційної моделі відновлення після перебування в умовах ворожого 

середовища, соціального та гуманітарного підходів до організації 

відновлення осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, 

врахування особливостей яких підвищить якість та обґрунтованість  рішень в 

цій сфері. 

4. 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 України; обґрунтовано доцільність її 

застосування в практиці публічного та військового управління як 

ефективного формату системної організації роботи з особами, звільненими з 

примусової ізоляції, зокрема при створенні національної системи 

постізоляційного відновлення громадян, при організації та розвитку системи 

відновлення особового складу в умовах ворожого середовища, в процесі 

імплементації стандартів НАТО, як інструменту реформування сектору 

безпеки та оборони України, а також як механізму виявлення та мінімізації 

реальних й потенційних політичних, суспільних та безпекових ризиків і 

загроз; проаналізовано особливості проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів в умовах гібридної агресії, а також місце і роль 

системи постізоляційного відновлення у виявленні та мінімізації суспільно-

політичних ризиків і соціальних проблем. 

5. Проаналізовано проблему імплементації стандартів НАТО щодо 

змісту понять «стандарт» та «стандартизація», доведено, що ключовими  

інструментами стандартизації в практиці НАТО є акти, які визначають 

стандартизовані вимоги, термінологічний апарат, а також комплекс заходів 

та процедур, якими стандарт впроваджується, на підставі чого обґрунтовано 

обов’язковість стандартизації процесів відновлення особового складу в 
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умовах ворожого середовища в Україні, зокрема, обов’язковість 

стандартизації підготовки особового складу та контролю за ступенем 

володіння ним знаннями та навичками, які відповідатимуть новим 

стандартизованим вимогам. 

6. Розроблено комплексний механізм публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, який 

включає правовий, організаційний механізми, механізми інформаційного 

забезпечення, міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії. 

В процесі дослідження правового механізму запропоновано авторську 

систему критеріїв оцінювання якості законодавчих актів, а саме їх дієвості, 

ефективності, функціональності, еволюційності, структурності, та здійснено 

оцінку за цими критеріями чинної нормативно-правової бази й 

законопроектів, зокрема проаналізовано негативні наслідки прийняття 

законодавчого акту низької якості. За результатами оцінки запропоновано 

удосконалення правового механізму шляхом: впорядкування нормативно-

правових актів з питань осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або 

звільнені з неї, в єдину систему, прийняття окремого закону, узгодженого з 

нормами міжнародного гуманітарного права та стандартизованими угодами 

НАТО; визначення категорії осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної 

агресії проти України (з чітким розмежуванням комбатантів та цивільних 

осіб), критеріїв, на підставі яких особа може бути віднесена до визначених 

категорій, а також переліку видів допомоги, яка має надаватись державою 

таким особам, та основні складові системи постізоляційного відновлення 

громадян. 

В процесі дослідження вперше проаналізовано зміну ролі та місця 

недержавного сектору в публічному управлінні процесами постізоляційного 

відновлення громадян, обґрунтовано основні принципи таких змін, а також 

проаналізовано ефективність недержавного сектору у вирішенні нагальних 

проблемних питань цільової спільноти. Сформульовано авторські принципи 

виокремлення спільнот самоорганізованих громадян, готових та спроможніх 
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виконувати деякі функції держави як окремої публічної інституції, 

проаналізовано наслідки їх ігнорування. Обґрунтовано доцільність створення 

в секторі безпеки і оборони країни системи спеціалізованих інституцій, які 

мають забезпечити ефективне функціонування системи відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища, що дозволять вирішити 

питання імплементації відповідних стандартів НАТО, сприятимуть 

посиленню спроможностей сил безпеки та оборони, в тому числі щодо 

виявлення гібридних загроз та напрацювання методів протидії їм. 

Запропоновано посилення організаційного механізму шляхом чіткого 

дотримання критеріїв публічної правосуб’єктності, запровадженням чіткого 

контролю щодо неприпустимості виконання недержавними інституціями 

владних повноважень в сфері постізоляційного відновлення громадян, а 

також шляхом виділення професійних спільнот фахівців військових 

спеціалізацій як окремого суб’єкту публічного управління та окремого 

інститут публічного права; 

Доведено, що ефективно організовані міжвідомча та міжсекторальна 

взаємодія є активним фактором мінімізації ризиків та підвищення 

ефективності управлінських рішень в сфері постізоляційного відновлення 

громадян. В процесі аналізу поточної практики організації міжвідомчої та 

міжсекторальної взаємодії виявлено порушення принципів публічного права 

в частині невтручання державних органів та громадських об’єднань в сфери 

діяльності одне одного та запропоновано шляхи усунення таких порушень. 

Механізм міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії в сфері відновлення осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, запропоновано посилити 

шляхом відмови від міжвідомчих комісій як основного формату міжвідомчої 

та міжсекторальної взаємодії, із одночасним визначенням суб’єктів, 

відповідальних за забезпечення міжвідомчої координації та/або взаємодії в 

сфері постізоляційного відновлення громадян та суб’єктів, відповідальних за 

забезпечення міжсекторальної координації та/або взаємодії, запровадженням 

алгоритмізації процесів постізоляційного відновлення та чіткого 
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розмежування сфер відповідальності суб’єктів відносин в сфері відновлення 

осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, із забезпеченням 

включення до цього процесу всіх суб’єктів публічного права в рамках їх 

визначних законом повноважень. Така алгоритмізація дозволить системно 

інтегрувати процеси міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, що є 

особливо важливим в ситуації роботи з цільовою спільнотою, а також 

створить умови для легітимного впливу на владу громадських об’єднань з 

метою захисту інтересів спільнот та соціальних груп. 

Механізм інформаційного забезпечення публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, 

пропонується посилити шляхом організації системи моніторингу в сфері 

публічного управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної та 

примусової ізоляції, з метою вчасного отримання інформації про об’єктивний 

перебіг процесів, виявлення, оцінювання та прогнозування трендів та 

динаміки, що має включати моніторинг проблем та потреб осіб, які 

перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, та членів сімей таких 

осіб, моніторинг ризиків та загроз, моніторинг ефективності публічного 

управління в сфері відновлення осіб, звільнених з вимушеної або примусової 

ізоляції. 

 7. Запропоновано уточнення таких дефініцій: механізм публічного 

управління – як системи інструментів, способів та методів управління 

державними та суспільними процесами, правовий механізм публічного 

управління – як еволюційно сформованої системи нормативно-правових 

актів, які визначають та регулюють відносини публічного управління у 

відповідній сфері, алгоритмізація процесів публічного управління – як 

механізм публічного управління, який дозволяє організувати ефективну та 

прозору міжвідомчу та міжсекторальну взаємодію між суб’єктами 

публічного права, спрямовану на досягнення визначених цілей та завдань 

державної політики та публічного управління у відповідній сфері; 

інституція – в значенні символічних, звичаєвих, суспільно важливих сенсів, 
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практик та явищ суспільного життя, які інформують про його визначальні 

діяльнісні ознаки, інститут – як форми соціальної або суспільної 

організації, системи норм та правил, які визначають наявність самостійної 

структури в державі або суспільстві. 

8. Обґрунтовано доцільність та необхідність створення на 

національному рівні системи повернення (звільнення) та постізоляційного 

відновлення громадян України. Запропоновано формат співвіднесення 

національної системи повернення та постізоляційного відновлення громадян 

України із системою відновлення особового складу складових сектору 

безпеки і оборони в умовах ворожого середовища, яка має бути сформована 

та функціонувати згідно відповідних стандартів НАТО, і діяти в рамках 

сектору безпеки і оборони держави. Обґрунтовано доцільність застосування 

інтегрованої міжвідомчої моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу 

для забезпечення інтеграції процесів сектору безпеки і оборони та цивільного 

сектору, впровадження єдиних принципів та підходів до вирішення 

проблемних питань, пов’язаних з перебуванням військовослужбовців та 

цивільних громадян в умовах вимушеної та примусової ізоляції та його 

наслідками; розкрито сутність інтегрованої міжвідомчої моделі реінтеграції 

та постізоляційного супроводу як універсального інструменту військового та 

публічного управління. 

9. Розроблено пропозиції до проєкту концепції публічної політики 

щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної 

агресії проти України. Результати дослідження застосовано при розробці 

правових актів, документів стратегічного планування, а також в практиці 

роботи Офісу Президента України, Апарату Ради національної безпеки і 

оборони, Уряду, центральних органів виконавчої влади, сектору безпеки і 

оборони України. Результати дослідження можуть бути безпосередньо 

застосовані в сфері публічного та військового управління, забезпеченні 

діяльності сил оборони країни, у наукових та аналітичних дослідженнях у 

сфері національної безпеки, а також в системі військової освіти. 
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Додаток Г 
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Додаток Ґ 

ГЛОСАРІЙ 

А 

Алгоритмізація процесів публічного управління – механізм публічного 

управління, який дозволяє організувати ефективну та прозору 

міжвідомчу та міжсекторальну взаємодію між суб’єктами публічного 

права, спрямовану на досягнення визначених цілей та завдань 

державної політики та публічного управління у відповідній сфері 

В 

Вимушена ізоляція (determined isolation) – є стан повної або часткової 

відсутності контактів особи з бажаним для неї середовищем внаслідок 

потрапляння у ситуацію, що склалася у зв’язку з виконанням особою 

службового обов’язку або професійних завдань, в якій особа була 

змушена самостійно або у складі групи виживати та/або уникати 

примусової ізоляції, у тому числі полону, в умовах неможливості 

отримання необхідної допомоги 

Відновлення (recovery) – 1) повернення до нормального стану здоров’я, 

мислення, відновлення фізичної сили; 2) процеси або дії, пов’язані із 

забезпеченням повернення до первинної чисельності особового складу  

Відновлення особового складу (personnel recovery) – сукупність військових, 

дипломатичних та цивільних зусиль для забезпечення повернення, 

відновлення та реінтеграції особового складу, який перебуває в ізоляції 

Відновлення особового складу в умовах ворожого середовища (personnel 

recovery in a hostile environment) – система заходів, спрямована на 

забезпечення виживання особового складу (персоналу) в умовах 

ворожого середовища (вимушеної або примусової ізоляції) та 

повернення з ізоляції, включає комплекс заходів, спрямований на 

підготовку людини до можливого перебування у ворожому середовищі, 

реінтеграцію звільненого з ізоляції особового складу, а також власне 

забезпечення повернення або звільнення з ізоляції 
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Військовополонений (POW, Prisoner of War) – особа, які потрапила в полон 

до супротивника й належать до однієї з категорій, визначених статтею 

4 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 

серпня 1949 

Вороже середовище (hostile environment) – окремий тип умов виконання 

обов’язку, який передбачає відсутність зв’язку (контактів) із бажаним 

або дружнім середовищем 

Г 

Гібридна агресія (hybrid aggression) – агресія, яка передбачає викривлене 

асиметричне застосування чинних норм міжнародного права, традицій 

та звичаїв війни, демократичних та духовних цінностей як інструменту 

вчинення агресії або протизаконного впливу, внаслідок чого позиція 

сторони, яка дотримується правових та ціннісних норм, стає слабкою 

та уразливою, а захист, який спирається на традиційні правові та воєнні 

форми захисту, неефективним 

Гібридні впливи на масову та індивідуальну свідомість (hybrid impacts on 

mass and individual consciousness) – застосування методів прямого та 

опосередкованого впливу, що передбачає експлуатацію системи 

цінностей та переконань індивідів, колективів та спільнот, зокрема 

застосування маніпулятивних технологій та методів індоктринації 

Гібридні загрози (hybrid threats) – загрози, які передбачають застосування 

традиційних інструментів впливу або агресії у викривлений спосіб з 

прихованою метою, або застосування прямої агресії у спосіб, який 

протирічить законам та звичаям війни 

Д 

Документування злочинів – процедура фіксації військових злочинів, злочинів 

проти людяності для подальшої передачі фактів для розгляду 

Міжнародним Кримінальним Судом 
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З 

Звільнення (release) – процес звільнення особи, яка перебуває в ізоляції, як 

результат перемовин 

Звільнена (повернена) особа (released person, returnee) – особи, які були 

звільнені з примусової ізоляції (полону) 

І 

Ізоляція (isolation) – застосовується арміями країн-членів НАТО для 

визначення перебування особового складу в особливих умовах – без 

контакту з бажаним для них середовищем, тобто в умовах ворожого 

середовища (англ. hostile environment) 

Ізольована особа (isolated person) – особа, яка втратила зв’язок (контакт) із 

бажаним або дружнім середовищем  

Ізоляційна компресія (isolation compression) – 1) тиск на людську психіку 

обставинами ізоляції, за яких людина дуже суттєво обмежена у 

власному виборі, прийнятті власних рішень; 2) стан людської психіки 

спричинений постійним тиском зовнішніх обставин, які суттєво або 

повністю обмежують свободу її вибору; 3) стан психіки людини, 

спричинений потраплянням та/або перебуванням в умовах ізоляції 

Інститут – форми соціальної або суспільної організації, системи норм та 

правил, які визначають наявність самостійної структури в державі або 

суспільстві 

Інституція – в символічні, звичаєві, суспільно важливі сенси, практик та 

явищ суспільного життя, які інформують про його визначальні 

діяльнісні ознаки  

Інтегрована міжвідомча модель реінтеграції та постізоляційного супроводу є 

теоретично обґрунтованою та практично апробованою системою 

принципів, механізмів та процедур організації та проведення 

реінтеграційних і постізоляційних заходів, заходів постізоляційного 

супроводу, а також інструментів досягнення поставлених завдань або 
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вирішення проблем, які виникають в процесі роботи з людьми, 

звільненими з вимушеної або примусової ізоляції  

М 

Механізми публічного управління (mechanisms of public administration) – 

система інструментів, способів та методів управління державними та 

суспільними процесами 

П 

Правовий механізм публічного управління – еволюційно сформована система 

нормативно-правових актів, які визначають та регулюють відносини 

публічного управління у відповідній сфері 

Примусова ізоляція (forced isolation)  є – стан повної або часткової 

відсутності контактів особи з бажаним для неї середовищем, внаслідок 

незаконного позбавлення особи особистої свободи із застосуванням 

заходів фізичного, психологічного та/або іншого впливу 

Політичний заручник (political hostage) – особа, позбавлена свободи з метою 

примусу політичного керівництва держави до певних дій 

Полон (captivity) – одна з форм примусової ізоляції, яка передбачає 

обмеження свободи та повний зовнішній контроль над умовами 

утримання (перебування) полоненого 

Полонений (captured person) – особа, що перебуває (утримується) в полоні 

Постадаптаційний період (after-readjustment period) – період, який 

починається після сприйняття людиною свого досвіду перебування в 

умовах ізоляції; може спиратись на досвід особистісного або 

посттравматичного зростання або застосовувати копінг-стратегії 

компенсації травми 

Постізоляційна адаптація (post-isolation adaptation, readjustment after 

isolation) – процес адаптації особи, звільненої з вимушеної або 

примусової ізоляції, до взаємодії з іншими людьми та забезпечення 

власної життєдіяльності, відновлення або формування здатності до 
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самозабезпечення, зокрема здатності до виконання службових та 

посадових обов’язків, готовності до працевлаштування 

Постізоляційна декомпресія (post-isolation decompression) – процес психо-

інформаційного розвантаження звільненої особи після перебування в 

умовах ізоляції, що проявляється у зниженні відчуттів зовнішнього 

тиску, внутрішнього напруження, нормалізації реакцій та емоцій 

Постізоляційна компресія (post-isolation compression) – 1) тиск на людську 

психіку обставин, що різко змінились і дуже сильно відрізняються від 

обставин перебування в ізоляції, та інформаційного потоку великої 

інтенсивності; 2) стан людської психіки одразу після звільнення 

(повернення) з ізоляції, спричинений тиском нової інформації та 

стрімко змінених зовнішніх обставин; 3) стан людської психіки, 

спричинений посиленням стану ізоляційної компресії щойно звільненої 

людини під дією додаткового тиску змінених обставин та нової 

інформації; 4) стан «хронічного тиску полону» людини, звільненої з 

ізоляції, яка не пройшла постізоляційну декомпресію 

Постізоляційне відновлення (readjustment after isolation) – відновлення 

фізичного та психічного здоров’я, соціальних функцій після 

перебування в умовах ізоляції 

Постізоляційний дебрифінг (post-isolation debriefing) – форма психо-

інформаційного розвантаження звільненої особи, що передбачає 

відкриту розповідь, через яку така особа ділиться власним досвідом 

виживання в умовах ізоляції 

Постізоляційний період (post-isolation period) – період з моменту звільнення 

(повернення) особи з ізоляції до моменту завершення постізоляційної 

адаптації звільненої особи 

Постізоляційний супровід (post-isolation support) – заходи, які проводяться з 

метою сприяння постізоляційній адаптації, повноцінному відновленню 

фізичного та психічного здоров’я особи після її перебування у 

вимушеній або примусової ізоляції, а також її здатності до 
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самозабезпечення, які розпочинаються після завершення 

реінтеграційних та постізоляційних заходів та тривають не менше ніж 

12 місяців  

Постізоляційні заходи (PISA, post-isolation activities) – заходи, спрямовані на 

відновлення та постізоляційну адаптацію цивільних осіб, звільнених з 

примусової ізоляції, які проводяться одразу після звільнення особи з 

вимушеної або примусової ізоляції 

Постізоляційна адаптація – процес адаптації особи, звільненої з вимушеної 

або примусової ізоляції, до взаємодії з іншими людьми та забезпечення 

власної життєдіяльності, відновлення або формування здатності до 

самозабезпечення, зокрема здатності до виконання службових та 

посадових обов’язків, готовності до працевлаштування 

Постізоляційний супровід – заходи, які проводяться з метою сприяння 

постізоляційній адаптації, повноцінному відновленню фізичного та 

психічного здоров’я особи після її перебування у вимушеній або 

примусової ізоляції, а також її здатності до самозабезпечення, які 

розпочинаються після завершення реінтеграційних та постізоляційних 

заходів та тривають не менше ніж 12 місяців 

Психологія полону (psychology of captivity) – галузь військової психології, яка 

досліджує особливості людської психіки в умовах примусової ізоляції 

(полону) 

Публічна політика (public policy) – система цілей, завдань та принципів, 

ключових інструментів їх досягнення, реалізація яких забезпечується 

системою нормативно-правових документів та скоординованою 

роботою всіх державних органів та інших публічних інституцій щодо її 

реалізації, а також чітким фаховим контролем за її реалізацією 

Р 

Реабілітація (rehabilitation) – 1) окрема стратегія охорони здоров’я, яка 

визначає діяльність фахівців з реабілітації, спрямовану на віднолвення 

функціональних можливостей організму людини; 2) комплекс 
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цілеспрямованих заходів, які здійснюються фахівцями реабілітації з 

метою відновлення фізичних або психічних функцій людини 

Реінтеграція (reintegration) комплекс заходів, спрямований на відновлення та 

повернення до повноцінного виконання обов’язків 

військовослужбовцем, звільненим з вимушеної або примусової ізоляції, 

що передбачає надання медичної та спеціалізованої психологічної 

допомоги, проведення індивідуального психо-інформаційного 

розвантаження 

С 

Стандарт (standard) – 1) очікуваний результат діяльності особового складу за 

певних обставин/ситуацій; 2) документ, який формалізує вимоги щодо 

очікуваного результату діяльності особового складу за певних 

обставин/ситуацій 

Система відновлення особового складу (персоналу) (Personnel recovery 

system) – система суб’єктів та принципів організації їх діяльності, 

спрямованої на забезпечення виживання особового складу (персоналу) 

в умовах ворожого середовища (вимушеної або примусової ізоляції) та 

повернення (звільнення) з вимушеної або примусової ізоляції 

Система постізоляційного відновлення (post-isolation recovery system) –              

1) поєднані в єдиний процес комплекси професійних, організаційних та 

адміністративних заходів, спрямованих на сприяння постізоляційній 

адаптації осіб, звільнених з примусової ізоляції; 2) система суб’єктів та 

зв’язків між ними, діяльність яких спрямована на створення умов для 

ефективного фізичного та психічного відновлення звільнених осіб, їх 

постізоляційної адаптації 

Система реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу 

(reintegration and post-isolation support system) – система суб’єктів, які 

організовують та здійснюють комплекс реінтеграційних та 

постізоляційних заходів, а також взаємозв’язків між такими 
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суб’єктами, спрямованих на інституційне, кадрове та матеріально-

технічне забезпечення таких заходів 

Ц 

Цивільний заручник (civilian hostage) – цивільна особа, позбавлена свободи з 

метою примусу її самої або інших суб’єктів до певних дій 

S 

SERE – Survival (виживання), Evasion (уникнення), Resist (опір), 

Escape/Extract (втеча/вилучення) 

SERE-психологія (SERE psychology) – психологія поведінки в умовах 

ворожого середовища – психологія виживання, уникнення, опору та 

втечі 

SERE-підготовка (SERE training) – підготовка до перебування в умовах 

ворожого середовища (ізоляції) 

SERE-підготовка (SERE skills) – комплекс навичок, якими має володіти 

військовослужбовець, який перебуває у ворожому середовищі 

(ізоляції), щоб вижити в умовах ізоляції та повернутись з неї 
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Додаток Д 

Звільнення 27.12.2017 

Інформаційна довідка 

 

27.12.2017 відбулось звільнення з примусової ізоляції на тимчасово 

окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей 74 

громадян України. Це звільнення мало кілька дуже виразних особливостей, а 

саме: 

- було наймасовішим з часів Дебальцевського котла; 

- одночасно було звільнено співставну кількість як військових, так і 

цивільних осіб; 

- всім особам, звільненим з примусової ізоляції, було надано можливість 

пройти комплекс реінтеграційних та постізоляційних заходів одночасно з 

діагностикою та лікуванням виявлених порушень здоров’я. 

 Всього 27.12.2018 на підконтрольну українській владі територію 

повернулось 73 особи, з них 32 військових та 41 цивільна особа, одна з 

жінок, звільнених 27.12.2017, прийняла рішення залишитись на території 

ОРДЛО. 24.01.2017 було звільнено ще одного військовослужбовця. Зведені 

дані щодо розподілу звільнених осіб за віковими групами наведено у табл. 2.  

Таблиця 1. Розподіл осіб, звільнених з примусової ізоляції 27.12.2017 

та 24.01.2018, за віковими групами 

Вікові групи 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Всього 

Цивільні 10 10 9 7 5 41 

Військові 11 11 11 1 0 34 

Чоловіки 21 20 19 7 3 70 

Жінки 0 1 1 1 2 5 

Всього 21 21 20 8 5 75 
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 Загальний термін перебування в примусовій ізоляції звільнених осіб 

коливався від 8 місяців (без двох днів) до 3 років та 4 місяців (без одного 

дня). 

 Всім звільненим було запропоновано пройти медичне обстеження та 

лікування, а також комплекс реінтеграційних та постізоляційних заходів. 

Всього медичне обстеження пройшли 73 особи. Реінтеграційні та пост-

ізоляційні заходи пройшло 68 осіб з числа звільнених в зазначені дати, з них 

29 військових та 39 цивільних осіб. За результатами проведеного комплексу 

реінтеграційних та пост-ізоляційних заходів (68 осіб), а також медичного 

обстеження (73 особи), було з’ясовано, зокрема, таку інформацію щодо 

фізичного та психічного стану осіб, звільнених з примусової ізоляції 

27.12.2018 та 24.01.2018: туберкульоз (2 випадки), гепатити (5 осіб), цироз 

печінки (1 особа), псоріаз (1 особа), цукровий діабет (1 особа), зневоднення 

(1 особа), фізичне виснаження (3 особи), вибиті зуби (понад 50 осіб), 

каліцтва, отримані під час перебування у вимушеній ізоляції (4 особи), 

фізіологічні дисфункції як наслідок перенесених побоїв та тортур (4 особи), 

виразка (1 особа), виявлено пухлини у 4 осіб, закрита черепно-мозкова 

травма (7 осіб), посттравматична енцефалопатія (1 особа), стресові реакції 

(69 осіб), підозра на наявність пост-стресових розладів – 19 осіб (стандартний 

період прояву 6-12 місяців), потребували психологічного супроводу 44 

особи, суіцидальні ризики було виявлено у 6 осіб, гострі проблеми із 

залежностями (7 осіб). 

 Крім того варто наголосити, що особливим цинізмом відзначено 

використання медіа по відношенню до заручників та військовополонених на 

тимчасово окупованих територіях. Практично всі звільнені свідчать, що їх 

намагалися використовувати з пропагандистською метою, примушуючи 

давати інтерв’ю місцевим та російським ЗМІ, при цьому застосовувались такі 

засоби тиску як фізичне насилля, психологічний тиск та шантаж. 

Зокрема, звільнений Н. (цивільний) свідчив, що за його участі було 

зімітовано прес-брифінг, на якому він був примушений свідчити проти себе. 
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«З мішком на голові та в наручниках мене привезли, посадили за стіл. Зняли 

мішок. На іншому кінці столу сиділа інша людина, яку я раніше до того не 

знав. Питання ставили двоє людей у формі. Як я дізнався пізніше, це дійство 

було викладено публічно, як брифінг для ЗМІ». 

Звільнений Б. (військовослужбовець) свідчив, що відео за його участі, 

яке пізніше було викладено в інтернеті, було записано із застосуванням 

фізичного насильства. «Мені дали надрукований текст, сказали вивчити, щоб 

потім прочитати перед камерами. Я вчив довго. Коли пробували записати, 

вони говорили, що я погано вивчив текст, били мене, говорили, що мушу 

вчити краще. Так один ролик з моєю придуманою ними історією писали 

майже місяць. Мене били, коли бачили, що я погано вивчив текст, який мене 

примушували вчити, або коли я неправильно, на їхню думку, поводився 

перед камерою». 

Звільнений Н. (цивільний) свідчив, що його примусили давати інтерв’ю 

телеканалу «Лайф Ньюз» в присутності працівників ФСБ, погрожуючи, що 

якщо він відмовиться спілкуватися з цими журналістами, його рідні 

постраждають: «Розмову зі мною журналісти вели в присутності працівників 

ФСБ, вони самі називалися мені так. Я спитав, що буде, якщо я відмовлюсь 

говорити на камеру. Мені сказали, що в такому випадку мої рідні 

постраждають. Я повірив, що ці слова несуть реальну загрозу, бо моя 

дружина була фігурантом справи, яка була порушена і проти мене. Дружину 

місяць тримали в «Ізоляції».  Я за неї боявся». 

Звільнений Б. (військовослужбовець) свідчив, що з ним неодноразово 

записували інтерв’ю, намагаючись використовувати їх як інструмент тиску 

при спробах залучення до співпраці. При відмові спілкування, йому 

погрожували, що позбавлять можливості спілкуватися з рідними. 

Важливо зазначити, що аналіз відео, викладених в загальному доступі 

на Youtube, дає підстави говорити, що значна частина зйомок зроблена в 

момент, коли заручники перебували у стані зміненої свідомості. Припущення 
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підтверджується свідченнями звільнених про використання щодо них 

психотропних речовин та фізичного насильства [65]. 
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Додаток Е. 

Інформація  

про обставини потрапляння, етапи та обставини перебування осіб у 

примусовій ізоляції на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО  

та спричинені таким перебуванням проблеми 

 

До примусової ізоляції на тимчасово окупованих територіях 

військовослужбовці та цивільні особи потрапляють за різних обставин. 

Аналіз цих обставин є дуже важливим, оскільки він допомагає спланувати 

ефективні реінтеграційні та постізоляційні заходи щодо осіб, звільнених з 

примусової ізоляції, краще прогнозувати дії противника, знижувати ризик 

потрапляння до примусової ізоляції особового складу складових сектору 

безпеки та оборони в майбутньому. 

Слід зазначити, що процедури потрапляння до примусової ізоляції 

військовослужбовців та цивільних осіб в більшості випадків є різними. 

Близько 70% військовополонених потрапили у полон під час 

безпосереднього виконання завдань оборони держави. При цьому близько 

третини з них в момент потрапляння до полону в 2014-2015 роках мали 

поранення різного ступеню тяжкості. За свідченнями осіб, які потрапляли в 

полон з пораненнями, медична допомога їм надавалась в обсязі, необхідному 

для врятування життя, однак подальший медичний супровід не здійснювався, 

наприклад, зняття швів після операцій полонені проводили один одному 

самостійно. Наявність поранень та проведені складні операції не звільняли 

осіб від тортур та жорстокого поводження з ними, від застосування щодо них 

фізичного чи психологічного насильства. В даному контексті важливо 

звернути увагу на наявність підтверджених випадків пріоритетності 

повернення незаконними збройними формуваннями дуже важко поранених 

українських військовополонених, взятих в полон в ході Дебальцевської 

операції. Можна припустити, що їх виживання в умовах полону очевидно 
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було оцінене як неможливе, однак їх швидке повернення «покращувало 

статистику обмінів». 

Щодо захоплення цивільних осіб важливо зазначити, що наявність 

проукраїнських поглядів, допомога Збройним Силам України, зберігання 

української символіки чи публікація критичних постів в соціальних мережах 

– це основні, однак, не обов’язкові підстави для затримання людей 

незаконними органами влади «ЛНР» та «ДНР». Деякі захоплені цивільні 

особи були нейтральними стосовно сторін, які беруть участь у протистоянні 

на Сході України. Причинами їх затримання здебільшого є незаконне 

привласнення їх майна, знаходження на шляху транспорту з нетверезими 

бійцями незаконних збройних формувань, намагання протистояти заняттю 

житлової площі представниками незаконних збройних формувань. Серед 

причин затримання, які називають звільнені з примусової ізоляції цивільні 

особи, є і «поповнення обмінного фонду», що означає, що людей затримують 

для забезпечення потрібної кількості для подальшого обміну.  

Затримання працівниками «МГБ» проводяться з численними 

зловживаннями та порушенням прав людини. Зокрема, такі затримання не 

супроводжуються представленням осіб, які проводять затримання, чи 

оголошенням підстав для затримання та супроводжуються насильницькими 

діями незалежно від проявів агресії з боку затриманих осіб. 

У власних приміщеннях осіб, яких затримують, проводять обшуки, не 

повідомляючи при цьому підстав та не пред’являючи будь-яких 

процесуальних документів. Майно конфіскується без опису або зі 

складанням переліку, що включає недостовірну інформацію. Також особисте 

майно конфіскується без будь-якої фіксації такого факту, з формулюванням 

«в материальный фонд МГБ».  

В кожному випадку затримання осіб органами «МГБ» наявні речові 

докази, які знаходять у них під час обшуку та які не належать особам (зброя, 

наліпки українських добровольчих підрозділів, заборонена на окупованих 
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територіях література, інші заборонені речі). Наявність таких «заборонених» 

предметів у особи стає підставою для обмеження волі та засудження осіб.  

В усіх випадках від осіб, що були затримані, вимагалось підписати 

документ про те, що свідчення були надані ними без застосування фізичного 

чи психологічного насильства, та про те, що претензій будь-якого характеру 

до органів «ЛНР», «ДНР» вони не мають. 

«Затримання» цивільних осіб відбувалося із застосуванням надмірного 

насильства, не зважаючи на відсутність агресії з боку осіб, яких затримують. 

Зокрема, за свідченнями, отриманими в ході документування злочинів, 

вчинених проти осіб, звільнених з примусової ізоляції 27.12.2017, 

характерними рисами «затримань» цивільних осіб було (і залишається): 

1) відсутність достатності підстав для затримання навіть за нормами 

квазі-республік, що в подальшому призводило до самозвинувачення, 

підписання зізнань та надання неправдивих свідчень проти себе; 

2) відсутність (не пред’явлення) документів щодо проведення 

«процесуальних дій» органами квазі-республік; 

3) ненадання інформації щодо осіб, які проводять «затримання»; 

4) неповідомлення підстав для «затримання», відсутність роз’яснень щодо 

прав особи, яку «затримують»;  

5) при затримані особа не забезпечується можливістю повідомити 

близьких родичів, членів сім’ї, інших осіб щодо свого затримання.  

В усіх випадках затримання цивільних осіб залучались працівники так 

званих «МГБ ЛНР» чи «МГБ ДНР».  

Важливо зазначити, що взяття в полон військовослужбовців 

здійснювалось з порушеннями норм Конвенції про поводження з 

військовополоненими, і позиціонувалось як псевдопроцесуальна дія 

«затримання». Такі «затримання» військовослужбовців відбувались 

переважно в умовах бойових дій. Під час затримання до поранених 

військовослужбовців у багатьох випадках застосовувалось фізичне 
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насильство без наявних для того підстав, в тому числі щодо обеззброєних, 

зв’язаних та навіть непритомних осіб.   

Перебування у примусовій ізоляції на тимчасово окупованих 

територіях супроводжується масовими та системними порушеннями прав 

людини. Зокрема, на початковому етапі щодо осіб, які потрапили до 

примусової ізоляції, проводились процедури, що імітували  діяльність 

органів дізнання, слідства чи судових органів. Зазначені процедури 

проводили так звані «слідчі військових прокуратур ЛНР чи ДНР», «військові 

суди ЛНР чи ДНР». 

У 96% проаналізованих випадків за період 2014-2017 років допити 

супроводжувались застосуванням тортур, фізичного чи психологічного 

насильства, погрозами чи іншими засобами тиску.  

За інформацією, отриманою в ході проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів, в більшості випадків щодо військовополонених 

допити проводились особами, які закривали обличчя та не називали власних 

імен або позивних. Інколи військовополонені могли дізнатися чи встановити 

особу, яка проводила допити, зокрема, якщо ця особи займала високу посаду 

чи була відомою, а також встановити підрозділ незаконного збройного 

формування, який проводив допит. Зокрема, декілька осіб стали жертвами 

тортур, що вчинялись безпосередньо так званим «Головою Луганської 

Народної Республіки» Захарченко О.В., який імітував розстріл цих осіб. 

Особи, які проводили допити цивільних заручників із застосуванням 

насильства, найчастіше виступали свідками під час розглядів справ в 

«судових органах ЛНР чи ДНР», що дозволяло встановити прізвища, ім’я, 

по-батькові допитувачів. Зазначена інформація була передана до 

правоохоронних органів України з метою порушення кримінального 

провадження щодо винних осіб та за фактами скоєння злочинів.  

Допити із застосуванням тортур, фізичного чи психологічного 

насильства, погрозами чи іншими засобами тиску проводились як частина 

процедури «слідства», в приміщеннях «органів влади ЛНР» чи «органів 
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влади ДНР». Наявна інформація дає підстави вважати, що застосування 

вказаних форм допитів санкціоноване та не заборонене «вищими органами 

влади». 

Особи, звільнені з примусової ізоляції на тимчасово окупованих 

територіях, свідчать про цілу мережу місць їх утримання. Важливо, що такі 

місця утримання мають певну «спеціалізацію», і логіка переведення 

ізольованих осіб достатньо повно відображає специфіку етапів перебування в 

примусовій ізоляції на тимчасово окупованих територіях. 

В перший час незаконного утримання осіб направляють до приміщень 

органів, про які можна говорити, що вони мають повноваження на 

застосування різних видів тортур, фізичного чи психологічного насильства 

чи інших засобів тиску. Період утримання в таких приміщеннях коливається 

від кількох днів до кількох місяців. Серед вказаних місць місцем особливо 

жорстокого поводження вважається так звана «Ізоляція» – приміщення 

колишнього Заводу теплоізоляційних матеріалів «Ізоляція». Про утримання 

осіб в цих місцях незаконні органи влади не повідомляють, під час 

перебування в них зв’язок ізольованих осіб із зовнішнім світом заборонено. 

До приміщень, в яких щодо затриманих осіб застосовуються тортури, 

фізичне та психологічне насильство, відносяться: 

1) Підвал приміщення «МГБ ЛНР», адреса: м. Луганськ, вул. Радянська, б.81.   

2) Підвал приміщення «МГБ ДНР», адреса: м.Донецьк, бульвар Шевченко, 

б.26. 

3) Приміщення колишнього Заводу теплоізоляційних матеріалів «Ізоляція», 

адреса: м.Донецьк, Буденовський район, вул. Свєтлого путі, б.3. 

4) Підвал колишнього приміщення Управління Служби безпеки України в 

Донецькій області, адреса: м.Донецьк, вул.Щорса, б. 62. 

5) «Штаб ополчения ДНР», адреса: м.Донецьк, вул.Артема, б.7. 

6) Підвал будівлі, що відноситься до так званого «Міністерства внутрішніх 

справ ЛНР», адреса: м.Луганськ, вул.Гастелло, б.40а. 
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7) Приміщення колишнього Заводу теплоізоляційних матеріалів «Ізоляція», 

адреса: м.Донецьк, Буденовський р-н, вул.Свєтлого путі, б.3. 

Найбільш розповсюдженим засобом насильницького впливу (96% осіб, 

які були звільнені свідчать про це) є побиття: руками, ногами, гумовими 

палками, предметами меблів, із застосуванням боксерських рукавичок) по 

різним частинам тіла. В побитті брали участь як одна, так і декілька осіб.  

Побиття могло тривати до 12 годин, причому особи, які приймали 

участь у побитті, змінювались. Наявність поранень, встановлених за 

результатом огляду лікаря, струсів мозку не було підставою для припинення 

допитів із застосуванням фізичного насильства.  

Місцями здійснення побиття були всі місця тримання осіб, до часу 

потрапляння до псевдо-офіційних установ утримання: слідчі ізолятори, 

колонії. Зокрема, такими місцями були: підвали приміщень де знаходились 

«МГБ ДНР» (адреса: місто Донецьк, вулиця Шевченка, 26) та «МГБ ЛНР» 

(адреса: місто Луганськ, вулиця Радянська, будинок 81); підвал приміщення, 

де до війни знаходилось Управління Служби безпеки України у Донецькій 

області (місто Донецьк, вулиця Щорса, будинок 62); приміщення колишнього 

Заводу теплоізоляційних матеріалів «Ізоляція» (адреса: місто Донецьк, 

Буденовський район, вулиця Свєтлого путі, будинок 3) та інші установи. 

Крім того, побиття здійснювались під час затримання та транспортування до 

місць утримання. 

В ході проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів було 

отримано інформацію про імітацію розстрілів полонених. Зазначений вид 

впливу застосовувався у шести задокументованих випадках щодо цивільних 

осіб та військовослужбовців, звільнених 27.12.2017. Зокрема, існує два 

свідчення про безпосередню участь у таких тортурах самопроголошеного 

Голови Донецької Народної Республіки О.В. Захарченка. В цілому є 

інформація про застосування такої практики впливу щодо полонених в 

більшій кількості випадків, особливо в період 2014-2015 років. 
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Особи, звільнені з примусової ізоляції на тимчасово окупованих 

територіях, свідчать про застосування під час допитів в якості тортур 

електричного струму, зокрема – приєднання дротів, з’єднаних з військово-

польовим телефонним апаратом (так званий «Тапік»). Дроти від «тапіку» 

могли приєднуватися до різних частин тіла: нижніх та верхніх кінцівок, 

пальців рук і ніг, геніталій. Для посилення болю дроти могли приєднати до 

наручників, поклавши на голову мокру ганчірку. У випадку значного 

реагування на цей вид тортур, електричний струм могли застосовувати по 

декілька десятків разів, в тому числі, за відсутності потреби дізнатися будь-

яку інформацію. 

Отримана інформація свідчить про активне застосування «тапіку» як 

методу тортур протягом 2015 – 2017 років. При цьому «тапік» застосовували 

як до незаконно утримуваних жінок, так і до чоловіків, зокрема (але не 

виключно) на таких локаціях:  

1) приміщення колишнього Заводу теплоізоляційних матеріалів «Ізоляція» 

(адреса: м. Донецьк, Буденовський район, вул. Свєтлого путі, будинок 3); 

2) приміщення, де до війни розміщувалось Управління Служби безпеки 

України в Донецькій області (м. Донецьк, вул. Щорса, будинок 62); 

3) приміщення «Міністерства внутрішніх справ Луганської Народної 

Республіки» (адреса: м. Луганськ, вул. Гастелло, будинок 40а) 

Звільнені з примусової ізоляції особи (близько 10% з числа осіб, які 

проходили реінтеграційні або постізоляційні заходи) свідчили про 

застосовування до них тортур у вигляді придушення із використанням пакету. 

Насильницький вплив через придушення здійснювався до моменту, поки 

особа не втрачала свідомість. Зазначене повторювалося декілька разів 

поспіль. 

Крім зазначених вище видів насильства до осіб, які перебували в 

примусовій ізоляції, застосовувались інші способи впливу з метою посилення 

фізичних та психологічних страждань. До таких заходів, зокрема, 

відносяться: різання тіла та погрози щодо цього; пиляння зубів напилком, 
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виривання зубів плоскогубцями; підвішування за руки на ланцюгу; 

встромляння дротів у вуха для пробиття барабанної перетинки, гасіння 

цигарок у вухах; заборона відвідування туалету для справляння природних 

потреб; залишення у камері самого без світла на кілька тижнів; ненадання 

їжі, води; інші тортури. 

Погрози щодо близьких людей та членів сім’ї застосовувались 

приблизно в 25% випадків, задокументованих в ході проведення 

реінтеграційних та постізоляційних заходів. Для отримання необхідних 

свідчень та вчинення певних дій особи, які проводили допити, погрожували 

завдати шкоди близьким та членам сімей примусово ізольованих осіб.  

Привселюдне приниження як метод впливу на особу мав місце 

протягом всього часу збройної агресії проти України. Разом з тим, якщо 

брати співвіднесення кількості осіб, що до них такий спосіб був 

застосований, до загальної кількості полонених, така пропорція збільшується. 

Також важливо зазначити, що такий спосіб впливу застосовується головним 

чином саме до військовополонених. Так, зокрема, військовополонених 

примушували вибачатися за дії ЗСУ, які приписувались їм 

пропагандистськими джерелами. Такі випадки привселюдного приниження 

відбувались як під відеофіксацію, так і без неї.  

Під час роботи із звільненими особами були також встановлені факти 

зґвалтувань як жінок, так і окремих чоловіків. 

Таким чином, тортури та жорстоке поводження стали «візитівкою» 

першого етапу перебування в примусовій ізоляції на тимчасово окупованих 

територіях України. Наприклад, 96 відсотків осіб, які повернулись з 

примусової ізоляції 27.12.2017, свідчать про застосування до них різних 

форм фізичного насильства, тортур, жорстокого поводження. Три особи, 

щодо яких заходи фізичного впливу не застосовувались, свідчать про різні 

форми психологічного насильства, зокрема, погрози щодо рідних.  

За матеріалами проведених реінтеграційних та постізоляційних заходів, 

можна стверджувати, що в цілому за період 2014-2020 рр. тортури та 
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жорстоке поводження застосовувались до понад 90% полонених та 

заручників, а заходи психологічного впливу застосовувались до всіх 100% 

осіб, які перебували у примусовій ізоляції як на ТОТ, так і на території РФ. 

Аналіз свідчень звільнених осіб показав, що цілями тортур та 

жорстокого поводження щодо ізольованих осіб було: 

1) для цивільних осіб: 

- визнання провини, яку визначали працівники «МГБ», зокрема щодо  

шпигунства на користь України, зізнання в екстремістській діяльності, 

підписання зізнання; 

- зйомка у пропагандистських відео з текстом, продиктованим 

працівниками «МГБ».  

2) для військовослужбовців: 

- отримання інформації про розташування підрозділів Збройних Сил 

України, наявність озброєння та особовий склад; 

- наклепницькі свідчення щодо ЗСУ, добровольчих батальйонів; 

- зйомка у пропагандистських відео з текстом, продиктованим 

працівниками органів «ЛНР» та «ДНР». 

Для досягнення зазначених цілей працівниками органів «ЛНР» та 

«ДНР» використовувались заходи, які можна класифікувати відповідно до 

статей Римського статуту Міжнародного кримінального суду. 

Однією з основних цілей застосування насильницького впливу на осіб, 

які перебували у незаконній ізоляції, було примушення їх до участі у зйомці 

пропагандиських відео – постановочних відео за попередньо підготовленим 

сценарієм. Близько 80% осіб, звільнених з незаконної ізоляції, як 

військовослужбовців, так і цивільних осіб, свідчать, що були піддані 

примусовому фільмуванню. Однак не всі відзняті сюжети були оприлюднені. 

Зазначені відео мали чітко визначені теми та були чітко спрямовані на цілі 

інформаційної війни.   

Примусове фільмування відбувалось через примушення до зачитування 

підготовлених текстів. Процедури зйомок цивільних та військовослужбовців 
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практично не відрізнялись: після застосування заходів фізичного та 

психологічного  насильства, тортур, погроз щодо членів сім’ї, їм надавалась 

можливість або самостійно написати неправдиві зізнання за запропонованим 

сценарієм або надавався текст для вивчення, який мав бути вільно 

пересказаний під час зйомок. У випадку, якщо особа отримала поранення, 

струс мозку, контузії та була не здатна запам’ятати нав’язаний текст – 

використовувалися таблички, з яких текст мав бути прочитаний. Перед 

зйомками особу не били по видимих частинах тіла. Зйомки проводилися як 

місцевими каналами так званих «ЛНР» та «ДНР», так і каналами Російської 

Федерації «Росія 24», «НТB», «Первый канал». 

«Засудження» цивільних осіб відбувалось шляхом оголошення 

обвинувачувальних вироків від «Генерального прокурора ЛНР» чи 

«Генерального прокурора ДНР». В окремих випадках цивільні особи мали 

можливість залучити адвокатів. Наявність захисників не сприяла 

справедливості покарання навіть при очевидній абсурдності звинувачень, 

порушеннях процедур ведення слідства та наявності доказів про отримання 

свідчень насильницьким шляхом, однак дозволяла тримати зв’язок з рідними 

та отримувати хоч якусь інформацію про них. Крім того, присутність 

адвоката на допиті ставала гарантією незастосування насильницьких методів 

отримання свідчень.  

Захисників для військовополонених не передбачалось.  

Інформація, отримана в ходи реінтеграційних та постізоляційних 

заходів, а також та аналіз інформації з відкритих джерел не дають 

можливості встановити систему, за якою квазі-суди обирають підстави та 

методи своєї діяльності. В цілому в процесі імітації діяльності судової гілки 

влади, обирались «зручні» або так, що відповідали поставленим завданням, 

норми з затверджених ними «Кримінального кодексу Луганської Народної 

Республіки», «Кримінального кодексу Донецької Народної Республіки», 

Кримінального кодексу України (в редакції 2001 року) чи Кримінального 

кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки (від 1960 року). 
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Типовими нормами, які застосовувались у «вироках» відносно цивільних 

осіб, виявлено такі: 

- Стаття 335 «Державна зрада» «Кримінального кодексу Луганської 

Народної Республіки»; 

- Частина 1 статті 338. Наруга над державними символами 

Кримінального кодексу України (в редакції 2001 року), якою 

передбачалось відповідальність за публічну наругу над Державним 

Прапором України,  Державним Гербом України або Державним 

Гімном України, однак особи засуджувались за наругу над прапором 

«ЛНР»; 

- Частина 3 статті 330, частина 1 статті 256 «Кримінального кодексу 

Донецької Народної Республіки»; 

- Стаття 230 Кримінального кодексу УРСР від 1960 р. 

Наступним етапом перебування у примусовій ізоляції на тимчасово 

окупованих територіях України було переведення до псевдо-офіційних місць 

утримання, які до окупації належали до системи установ виконання покарань 

та слідчих ізоляторів України. Опорними установами цієї мережі є такі: 

1) Колишній Донецький слідчий ізолятор Управління Державного 

Департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області. 

Адреса: місто Донецьк, вулиця Коболєва, будинок 4. 

2) Колишній Луганський слідчий ізолятор Управління Державного 

Департаменту України з питань виконання покарань у Луганській області, 

адреса: 91002 м. Луганськ, вул. 24 лінія, 4. 

3) Колишня Макіївська виправна колонія №32, адреса: м.Макіївка, вул. 

Мориса Тореза. 

4) Колишня Західна виправна колонія №97, адреса: Донецька область, 

м.Макіївка, вул. Мориса Тореза. 

За свідченнями осіб, які перебували у примусовій ізоляції в цих 

закладах, застосовувати заходи фізичного впливу щодо них з боку 

працівників вказаних закладів заборонялося. Використовувались інші методи 
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впливу, зокрема, підселення в камери до колишніх учасників незаконних 

збройних формувань та осіб, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

Більшість проблем, що з ними стикаються особи під час звільнення, 

спричинюються станом невизначеності, станом ізоляційної компресії та 

активним зовнішнім інформаційним тиском. В переважній більшості 

випадків особа, яку звільняють з примусової ізоляції, під час звільнення 

може відчувати дезорієнтацію, підвищену емоційність, афективність, 

відірваність від ситуації, інформаційне перевантаження, можливе відчуття 

тривоги за майбутнє, або навпаки підвищені зібраність та мобілізацію. Також 

одразу після звільнення люди здебільшого потребують забезпечення базових 

потреб (їжа, одяг, медичне обстеження). Особи, звільнені в 2014-2016 роках, 

не отримували допомоги в момент звільнення і, у разі відсутності гострих 

медичних станів, могли опинитись в ситуації повної невизначеності та 

незабезпеченості, особливо якщо постійне місце проживання такої особи 

знаходилось на тимчасово окупованих територіях. 

З точки зору національного законодавства та умов, в яких опиняються 

особи після звільнення, проблеми військових та цивільних осіб певною мірою 

різняться. Також будуть різними проблеми осіб, чиє місце проживання 

знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і які вирішили там 

залишитись після звільнення з примусової ізоляції, та осіб, які проживають 

на території, що на ній українська влада здійснює всі свої повноваження. 

В цілому можна виокремити такі типові проблеми цивільних осіб, 

звільнених з примусової ізоляції:  

- юридичні проблеми та проблеми у сфері прав людини; 

- гуманітарні та соціальні проблеми; 

- проблеми із здоров’ям та психологічні проблеми; 

- інші проблеми. 

Крім зазначених проблем, для осіб, які залишились на тимчасово 

окупованих територіях, особливого значення набувають безпекові проблеми, 

до числа яких можемо віднести такі: 
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а) небезпека вдруге потрапити до ізоляції (наприклад, до іншого НЗФ), 

перебуваючи на території ОРДЛО постійно, або тимчасово до моменту, коли 

особа зможе покинути територію, особливо у випадку, якщо людина вдалася 

до втечі з примусової ізоляції; 

б) небезпека під час перетину лінії розмежування у випадку, якщо 

представниками НЗФ особі не було повернуто документи, що засвідчують 

особу; 

в) небезпека для хлопців та чоловіків призову до лав НЗФ. 

Важливо зазначити, що, приймаючи рішення залишитись на тимчасово 

окупованих територіях Донецької або Луганської областей, людина 

опиняється в ситуації підвищених ризиків порушення своїх прав 

незаконними збройними формуваннями, оскільки документально 

зафіксовано, що на тимчасово окупованих територіях України права людини 

порушуються систематично, при чому порушуються усі категорії прав 

людини. Ознайомитись із такою інформацією можна у звітах українських та 

міжнародних правозахисних організації, починаючи із 2014 року. 

Враховуючи незаконність утворення так званих республік, а відповідно, 

відсутність правового поля у них, особа не має змоги звернутися до 

правоохоронних органів на місці. Для звернення до правоохоронних органів 

України людині потрібно перетинати лінію розмежування, що часто також є 

неможливим через стан здоров'я, фінансову скруту або страх за власне життя 

та життя родини або близьких. Важливо зважати і на те, що можливості 

правоохоронних органів України у розслідуванні злочинів, вчинених на 

тимчасово окупованих територіях, з об’єктивних причин є суттєво 

обмеженими до моменту деокупації. 

За свідченнями самих жителів, а також звітів міжнародних та 

українських недержавних організацій, матеріалів журналістів гуманітарна 

ситуація на тимчасово окупованих територіях є складною, ситуація із ринком 

праці є ще гіршою. Перебування в примусовій ізоляції часто 

супроводжується втратою майна, яке у більшості випадків представники 
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НЗФ не повертають. Люди не мають доступу і до психологічної підтримки, 

кваліфікованої психологічної допомогу, програм соціального захисту 

населення 

Після перетину лінії розмежування особа, звільнена з примусової 

ізоляції, чиє постійне місце проживання залишилось на тимчасово 

окупованих територіях, стикається з усіма проблемами, що є притаманними 

для ВПО. Крім того, такі особи одночасно в переважній більшості 

перебувають у стані ізоляційної компресії. До грудня 2017 року надання 

спеціалізованої психологічної допомоги особам одразу після звільнення з 

примусової ізоляції не практикувалося, що часто спричинювало  загострення 

психологічні проблем з часом. Крім того, професійна психологічна та 

психотерапевтична допомога в більшості випадків є фінансово недоступною 

для таких осіб. Психологічна допомога, що надавалася волонтерськими 

організаціями, за словами самих постраждалих, часто не відповідала їхнім 

вимогам, а за словами фахівців, навіть призводила до зворотнього ефекту. 

В цілому достатньо поширеними психологічними проблеми осіб, 

звільнених з примусової ізоляції, є переживання розлуки із родиною або 

найближчим оточенням, які залишились на території ОРДЛО, спричинені 

неможливістю зустрічі із ними протягом років через небезпеку повторно 

потрапити в ізоляцію у разі повернення або тимчасового візиту до ОРДЛО, 

переживання через смерть або зраду дружини/чоловіка, смерть або хворобу 

члена сім'ї (особливо у випадах, коли під час перебування в ізоляції у людини 

не було можливості спілкуватися із членами сім'ї або найближчим 

оточенням). 

До числа гуманітарних та соціальних проблем осіб, звільнених з 

примусової ізоляції, можемо віднести відсутність місця проживання та/або 

засобів існування для осіб, чиє місце постійне місце проживання та роботи 

знаходиться на ТОТ, втрату роботи та складнощі працевлаштування. 

До числа юридичних проблем та проблем у сфері прав людини можемо 

віднести такі: 
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- втрата документів, що посвідчують особу, внаслідок перебування в 

ізоляції; 

- несвоєчасне розслідування слідчими органами справ щодо осіб, зниклих 

безвісти; 

- недостатня координація державних органів з питань розслідування 

злочинів, що містять ознаки катувань та жорстокого поводження, 

гендерного насильства тощо, відсутність офіційної процедури медичного 

документування фактів катування та жорстокого поводження; 

- невизначеність правових статусів осіб, що перебували в примусовій 

ізоляції, зокрема зазнавали катувань та інших жорстких порушень прав 

людини; 

- порушення більшості прав людини на тимчасово окупованих територіях, 

неможливість здійснювати справедливе судове чи досудове 

розслідування, відстоювати свої права, звертатися до уповноваженого з 

прав людини тощо (за умови, якщо особа проживає на тимчасово 

окупованих територіях); 

- жорсткий запит на справедливість з боку осіб, звільнених з примусової 

ізоляції та домінуюча в суспільстві думка про відсутність ініціативи з 

боку держави щодо ініціювання розслідування злочинів, що мають місце 

на тимчасово окупованих територіях, на міжнародному рівні, з метою 

доведення факту їх масовості та системності. 

Зазначимо, що часто ефективність слідчих дій у справах, що стосуються 

злочинів НЗФ проти громадян України, є недостатньо очевидною для 

звільнених осіб. Ситуацію ще більше ускладнюють рішення постраждалих 

осіб не звертатись до слідчих органів.  

Важливо зазначити, що злочини, які мають місце під час утримання в 

ізоляції, з високою долею вірогідності відносяться до воєнних злочинів 

згідно Римського статуту. З урахуванням цього особливо важливим є вжиття 

слідчими органами необхідних зусиль для доведення саме складу воєнного 

злочину. 
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Серед інших проблем осіб, звільнених з примусової ізоляції, вбачається 

доцільним звернути увагу на проблему інформаційного тиску, інформаційної  

експлуатації та інформаційного сепарування осіб, звільнених з примусової 

ізоляції. Наприклад, у випадку, якщо перебування людини в ізоляції широко 

висвітлювалося в ЗМІ, по поверненні такої людини виникає проблема 

«зірковості». Причому, перший час після повернення увага до такої людини є 

надмірною, що виключає можливість проведення фахових постізоляційних 

заходів, попри те, що такій людині може надаватися різного роду матеріальна 

або соціальна допомога. Але з часом інтерес людей та ЗМІ до цієї людини 

згасає, позаяк її матеріальний стан в цілому не змінюється, стан ізоляційної 

компресії трансформувався в стан постізоляційної компресії, в цілому 

спричинивши негативну динаміку, і така особа все рівно потребує 

кваліфікованої допомоги, від якої до цього вона вже могла відмовитись. 

Разом з тим, зменшення уваги до неї призводить до поглиблення 

психологічних проблем.  

Основними проблемами членів сімей осіб, які перебувають у примусовій 

ізоляції, або звільнені з неї, є безпекові, гуманітарні та психологічні,  

У випадку, якщо родина або найближче оточення особи, затриманої 

представниками НЗФ, мешкає на тимчасово окупованих територіях, існує 

реальна небезпека і для членів сім'ї потрапити у примусову ізоляцію. Іншою 

є ситуація, коли родич або член сім'ї намагається визволити особу з 

примусової ізоляції самостійно, наражаючи себе таким чином на небезпеку. 

Люди можуть діяти таким чином, знаходячись безпосередньо на окупованих 

територіях, або ж вирушати до тимчасово окупованих територій з метою 

звільнення родича або члена сім'ї. Також можна згадати про численні 

комунікації представників НЗФ із родинами з метою отримання грошей в 

обмін за звільнення утримуваного. Після звільнення, в залежності від умов 

звільнення, може існувати небезпека під час перетину лінії розмежування. 

Члени сім’ї особи, яка перебуває у примусовій ізоляції, можуть 

потребувати гуманітарної та соціальної допомоги. З одного боку, часто в 
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ізоляції перебуває соціально активний член родини, який забезпечував 

родину фінансово повністю, або частково. З іншого боку, постійне 

психологічне навантаження, які виникає у найближчого оточення або членів 

сім’ї полоненого, суттєво знижує здатність вести активне соціальне життя, 

принаймні таке, яке було до моменту потрапляння близької або рідної особи 

до примусової ізоляції. Ситуація ускладнюється, коли в сім'ї є діти (будь-

якого віку), літні батьки, члени сім'ї, що страждають від важких захворювань. 

Після повернення особи з примусової ізоляції проблеми можуть 

посилитись, оскільки до вже існуючих проблем додається потреба у 

відновленні фізичного та психічного здоров’я звільненого члена сім’ї. 

Одночасно людина, що повернулася з ізоляції, часто не має змоги одразу 

повернутися на роботу або знайти нову роботу, оскільки потребує певного 

часу для постізоляційної адаптації, реабілітації. В залежності від часу, 

проведеного в примусовій ізоляції, від умов утримання та індивідуальних 

реакцій людини, час на адаптацію та реабілітацію може бути різним.  

З огляду на зазначене вбачається доцільним передбачити можливість  

отримання гуманітарної допомоги членами сімей осіб, що перебувають у 

примусовій ізоляції або звільнені з неї. Вирішення цієї проблеми може 

позитивно вплинути на вирішення інших проблем, що існують у членів сімей 

осіб, звільнених з примусової ізоляції. 

Важливо зазначити, що виникнення психологічних проблем у членів 

сімей осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї, є 

природнім, оскільки ситуація, коли родич або близька людина потрапляє до 

примусової ізоляції, є надзвичайно травматичною. Крім того проблема 

поглиблюється інформацією (часто некоректною) про тортури, яких зазнають 

полонені, яка поширюється через ЗМІ. За таких обставин члени сімей 

полонених напевне потребують як мінімум кваліфікованого психологічного 

супроводу, а часто і спеціалізованої психологічної допомоги. 

Після повернення із вимушеної ізоляції стосунки між членами сім'ї та 

звільненою особою можуть значно змінитися. Перебування людини у 
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примусовій ізоляції завжди є викликом і для самої людини, і для її рідних та 

близьких, і для сімейних стосунків. Зокрема, може виникнути ризик  

вторинного насильства. Разом з тим, конструктивне вирішення 

психологічних проблем звільненої особи та членів її сім’ї потенційно може 

стати підставою для вирішення інших проблем сім’ї, її найближчого 

оточення. 



 
 

293 
 

 

Додаток Є 
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Додаток Ж 

Законодавчі норми,  

які можуть застосовуватись в сфері постізоляційного відновлення 

громадян України та в сфері відновлення особового складу складових 

сектору безпеки і оборони України в умовах ворожого середовища 

 

В правовому режимі антитерористичної операції, оголошеної 

13.04.2014, існують поняття «заручники» та «особи, які постраждали від 

терористичного акту», визначені статтею 1 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом». Законом визначено поняття заручник як фізична особа, яка 

захоплена і (або) утримується з метою спонукання державного органу,  

підприємства, установи чи організації, або окремих осіб, здійснити якусь дію 

або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що 

захоплена і (або) утримується [120]. 

В контексті перебування громадян України в примусовій ізоляції 

термін «заручник» є чи не найбільш поширеним. Однак, зазначений термін за 

змістом не завжди відповідає діям незаконних збройних формувань щодо 

утримуваних осіб, адже відсутня ознака, визначена Законом – спонукання до 

дій або відмова від них. Хоча категорія «особи, які постраждали від 

терористичного акту» в Законі наведена, однак її визначення відсутнє. Така 

невизначеність містить відповідні правові ризики. На практиці, починаючи з 

грудня 2017 року, соціальна допомога звільненим особам 

(військовослужбовцям і цивільним) надається у зв’язку з визнанням їх 

«особами, які постраждали від терористичного акту». 

Постанова Уряду від 31.01.2018 № 38 «Деякі питання соціальної 

підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи» була 

прийнята з метою врегулювання питання виплати одноразової грошової 

допомоги особам, звільненим 27.12.2017 та 24.01.2018. Актом визначено 

поняття «особи, яких було незаконно позбавлено особистої свободи 

внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади 



 
 

296 
 

Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської 

областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 

грудня 2017 року та 24 січня 2018 року». Первинно, зазначений термін в 

постанові був обмежений часом звільнення [40]. 

Виходячи з наявної практики роботи правоохоронних органів, дії щодо 

захоплення осіб незаконними збройними формуваннями на окупованих 

територіях кваліфікуються за статтею 146 Кримінального кодексу України, а 

також 438 – порушення законів та звичаїв війни. Стаття передбачає 

відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

Незаконне позбавлення волі полягає в протиправному перешкоджанні 

людині обирати за своєю волею місце знаходження. Викрадення людини – 

протиправне таємне або відкрите захоплення потерпілого, переміщення його 

з того місця, де він знаходився, та подальше утримання потерпілого 

викрадачем або іншою особою [82]. 

Питання визначення статусів осіб, які перебували у примусовій 

ізоляції, перманентно постає на порядку денному. Щодо цього питання 

відсутній консенсус не тільки на рівні суспільства, але й на рівні експертів та 

державних управлінців. З одного боку визначення статусу є підставою для 

надання соціального захисту, якого такі особи об’єктивно потребують. З 

іншого боку, надання звільненій з полону людині будь-якого статусу, 

пов’язаного з її перебуванням в примусовій ізоляції, буде чинником її 

стигматизації, що може ускладнити її постізоляційну адаптацію, яка, власне, і 

є метою, заради якої соціальна допомога має надаватись. Додаткових 

складнощів додає задекларована проблема класифікації конфлікту на сході 

України, яка, очевидно, має під собою виключно політичне підґрунтя, адже з 

точки зору міжнародного права наявність іноземних збройних формувань на 

території України вже в лютому 2014 року є доведеною. 

В умовах збройної агресії Росії проти України, окупації Російською 

Федерацією частини території України, категоризація осіб, які були 
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захоплені та утримувались незаконними збройними формуваннями, 

визначення їх становища, пов’язані в першу чергу з визначенням та 

класифікацією цього конфлікту. На даний момент в національному 

правовому полі існують такі режими, що впливають на класифікацію: 

- тимчасово окупована територія, що стосується території АР Крим [124] 

- тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях [139] 

В Україні офіційно визначена дата початку тимчасової окупації 

частини території України – 20 лютого 2014 р. Окупація Автономної 

Республіки Крим також визнана на міжнародному рівні. Окупація або анексія 

частини території України визначається як збройна агресія Російської 

Федерації проти України, що дає підстави говорити про наявність 

міжнародного збройного конфлікту. [137]. З іншого боку, в Україні з 14 

квітня 2014 року проводиться антитерористична операція, а з 30 квітня 2018 

– операція об’єднаних сил. Термінологія законодавства про боротьбу з 

тероризмом дає підстави для визначення конфлікту як не міжнародного. 

Така подвійність в класифікації не є суто українською особливістю. В 

сучасному світі, де чітка визначеність війн відсутня, практика застосування 

права війни дозволяє визначати конфлікти одночасно міжнародними та не 

міжнародними – так звані змішані конфлікти. При цьому в наукових колах 

визнано, що системи женевських конвенцій не достатньо для того, щоб 

охопити регулюванням сучасні прояви конфліктів в світі, зокрема, змішаних.  

Як приклад можна навести підхід Сполучених Штатів Америки до 

ведення «глобальної війни з тероризмом» – збройного конфлікту, в якому 

застосовуються закони про війну та «право на вбивство ворога», при цьому 

члени «Аль-Каїди» та ополченці «Талібан» розглядаються як незаконні 

комбатанти. 

В нашому випадку відсутність класифікації конфлікту як міжнародного 

створює можливості для уникання Російською Федерацією відповідальності 

за події на Сході України, перекладання відповідальності на українську владу 

через намагання визначити змішаний конфлікт суто внутрішнім. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t002020?ed=2000_10_05&an=14
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Україні важливо й надалі доводити, що конфлікт зініційований та 

контролюється російською владою, при цьому протидіяти намаганням 

ставити знак «рівно» між діями української влади та діяльністю незаконних 

збройних формувань, сформованих «ЛНР» та «ДНР». 

З іншого боку, українська влада має можливості використовувати ті 

переваги, які надають змішана форма конфлікту і застосування режиму 

боротьби з тероризмом, для вирішення питань національної безпеки. Така 

«змішаність» конфлікту може допомогти, коли визначаються статус та 

способи роботи з особами, які воюють проти України у складі терористичних 

організацій «ЛНР» та «ДНР». 

Пояснюється це таким чином: у випадку встановлення для 

українського конфлікту статусу виключно міжнародного, сторони, при 

дотриманні  стандартів законної боротьби, мають право на особливі привілеї 

відповідно до законів збройного конфлікту. У міжнародних конфліктах такі 

сторони уникають кримінальної відповідальності, якщо вони нападають на 

відповідні військові цілі, зокрема, статті 87, 99 Женевської конвенції 

стосовно поводження з військовополоненими встановлюють, що сторона, що 

воює, у війні не може переслідувати ворожих солдатів за їх законні військові 

дії. Вони також мають право на захист Женевською конвенцією про 

поводження з військовополоненими. Ці заходи включають особливі привілеї 

під час затримання, репатріацію в кінці бойових дій та особливі права 

належного судочинства, якщо особу обвинувачено у злочині. 
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Додаток З 

Правові підстави визнання осіб комбатантами 

 

За визначенням статті 43 Протоколу 1 до Женевських конвенцій              

від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних 

конфліктів, від 8 червня 1977 року (надалі – Протокол 1), особи, які входять 

до складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті (крім медичного і 

духовного  персоналу), є комбатантами, тобто вони мають право брати 

безпосередню участь у воєнних діях [51]. 

Для визнання особи комбатантом, за вимогами Женевських конвенцій, 

необхідно, щоб така особа була в складі організованих збройних сил, груп і 

підрозділів, перебувала під командуванням особи, відповідальної за 

поведінку  своїх підлеглих, підпорядковувалась внутрішній дисциплінарній 

системі, додержувалась норм міжнародного права. Відповідно до статті 44, 

будь-який комбатант, який потрапляє під владу супротивної сторони, є 

військовополоненим. Статус військовополоненого забезпечує захист, 

зокрема, щодо умов утримання, форми проведення допитів, повернення 

стороні конфлікту. 

Підхід, за яким застосовуються Збройні Сили України у протидії 

військовій агресії Російської Федерації та незаконним збройним 

формуванням, зокрема, терористичним організаціям (підхід змішаного 

конфлікту) в нашому випадку визначає таке: 

1) особи, які входять до складу Збройних Сил України, є комбатантами, 

отже, потрапляючи під владу противної сторони, мають визнаватися 

військовополоненими та вимагати поводження як з військовополоненими; 

2) особи, які входять до складу російських збройних сил і приймають 

участь у конфлікті на боці «ЛНР», «ДНР» є комбатантами, отже, 

потрапляючи під владу противної сторони, мають визнаватися 

військовополоненими, у випадку визнання ними себе військовослужбовцями 

російських збройних сил; 
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3) особи, які входять до складу незаконних збройних формувань, 

зокрема терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», не є комбатантами в 

розумінні Женевських конвенцій. На наше глибоке переконання, такі особи є 

учасниками терористичних організацій, що контролюються однією зі сторін 

конфлікту, при цьому ця сторона конфлікту відповідальності за їх дії на себе 

не бере, законів війни не дотримуються. Невідповідність критеріям 

комбатантів виносить таких осіб за межі Женевських конвенцій, вводить для 

них заборону участі у бойових діях та надає можливості притягувати до 

відповідальності за тероризм.  

Додаючи пояснень з приводу учасників незаконних збройних 

формувань, терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», варто звернути 

увагу на практику застосування понять «unlawful combatant», «enemy 

combatant», «unprivileged combatant». Поняття «незаконного / 

непривілейованого комбатанта»  для учасників «ЛНР» та «ДНР» позбавляє 

необхідності розглядати їх як військовополонених, просувати ідею визнання 

їх «незаконними комбатантами».  

Зазначені позиції дають Україні так зване «право на законні військові 

дії» у конфлікті та усуває при цьому ризики легітимізації тероризму та 

встановлення такого права для учасників терористичних організацій «ЛНР» 

та «ДНР». 
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Додаток И 

Огляд проєктів Законів України,  

які пропонувались народними депутатами VIII скликання  

щодо врегулювати становище осіб, які перебувають  

у примусовій ізоляції або звільнені з неї  

 

Народними депутатами VIII скликання було зроблено декілька спроб 

врегулювати становище осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або 

звільнені з неї. Всі ці спроби не були реалізовані через відсутність 

системного підходу до проблеми, неврахування контексту конфлікту та норм 

міжнародного права.  

Проєктом Закону України про визнання політичними в'язнями осіб, 

позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади 

Російської Федерації, та умови і порядок надання їм державної соціальної 

допомоги та пільг, реєстр. № 6700 від 13.07.2017 (вручено подання Комітету 

про доопрацювання) пропонувалось ввести поняття «політичні в’язні», яких 

пропонувалось визначити як громадян України, позбавлених особистої 

свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської 

Федерації у зв'язку з їхньою громадською або політичною діяльністю, 

спрямованою на відстоювання територіальної цілісності та національної 

єдності України на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованій території, у разі, 

якщо: 

- позбавлення особистої свободи було застосоване в порушення одного з 

основних прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини та 

Протоколами до неї, зокрема свободи думки, совісті та релігії, свободи 

вираження поглядів та інформації, а також свободи зібрань та об'єднань; 

- позбавлення особистої свободи було застосоване з явно політичних 

причин без зв'язку з будь-яким правопорушенням; 
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- з політичних мотивів тривалість ув'язнення і його умови є явно 

невідповідними по відношенню до правопорушення, в якому особу було 

визнано винною або у вчиненні якого її підозрюють; 

- з політичних мотивів особа позбавлена особистої свободи на 

дискримінаційній, в порівнянні з іншими особами, підставі або якщо 

позбавлення особистої свободи є результатом явно несправедливого 

розгляду справи, що, як вбачається, пов'язане з політичними мотивами 

органів влади Російської Федерації» 

Авторським колективом проекту були зазначені народний депутат 

України Джемілєв М. та Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

Законопроєктом передбачалося: 

1) надання соціальної допомоги в розмірі 2 мінімальні заробітні плати 

щомісячно, безоплатне медичне обстеження, санаторно-курортне 

лікування, вступ поза конкурсом для дітей, відшкодування витрат на 

правову допомогу; 

2) створення міжвідомчої комісії, яка встановлює факти, що мають значення 

для визнання особи політичним в'язнем. 

Реакція суспільства на внесення законопроекту до парламенту була 

доволі активною. 

Проектом Закону України про правовий статус осіб, які незаконно 

позбавлені волі незаконними збройними формуваннями, правоохоронними 

органами іноземної держави або незаконно засуджені, реєстр. № 7452 від 

26.12.2017 (проект було відкликано) пропонувалось ввести поняття: «особи, 

які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або 

правоохоронними органами іноземної держави», «особи, які незаконно 

засуджені», «особи, які звільнені від незаконного позбавлення волі». Текст 

законопроєкту містить, зокрема, такі визначення: 

- особи, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними 

формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави,  – 
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це особи, зокрема військовослужбовці та співробітники 

правоохоронних органів, а також особи, які брали участь у 

антитерористичній операції у складі добровольчих збройних 

формувань, які не увійшли до складу утворених відповідно до закону 

військових і правоохоронних органів України, представники 

підприємств, установ і організацій, задіяних у забезпеченні проведення 

антитерористичної операції та учасники волонтерських організацій, на 

яких поширюється чинність Закону України «Про волонтерську 

діяльність», які незаконно утримуються у місцях позбавлення волі, або 

у будь-яких інших місцях внаслідок їхнього затримання незаконними 

збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної 

держави, у період з 20 лютого 2014 року та під час особливого періоду; 

- особи, які незаконно засуджені – це особи, відносно яких у період з 20 

лютого 2014 року та під час особливого періоду набрав чинності вирок 

суду іноземної держави, за умови, що такі особи були неправомірно 

засуджені за недостовірними доказами вчинення кримінальних 

злочинів та/або за ознаками раси, віросповідання, національності, 

громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або 

політичних переконань; 

- особи, які звільнені від незаконного позбавлення волі – особи, які були 

незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або 

правоохоронними органами іноземної держави та були звільнені з 

місць позбавлення волі або будь-яких інших місць, у яких вони 

незаконно утримувалися. 

До авторського колективу проекту увійшли народні депутати України 

Шухевич Ю-Б.Р., Третьяков О.Ю., Білецький А.Є., Петренко О.М., Шевченко 

О.Л, Шевченко В.Л., Батенко Т.І., Констанкевич І.М., Дубінін О.І., Дідич 

В.В., Денисенко А.С., помічники-консультанти народних депутатів: 

Мамонтов І.О., Аршиннікова А.В., Шендибило В.В., представник 

громадської організації Поляков А.В.  
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Законопроєкт не передбачав введення окремого статусу, пропонувалося 

визнання особи такою, що підпадає під одну із визначених вище категорій на 

підставі перевірки інформації про незаконне позбавлення волі Службою 

безпеки України шляхом надання довідки про незаконне позбавлення волі. 

Щодо соціальної допомоги проєктом передбачались медичне 

обслуговування, психологічна допомога, безоплатна правова допомога, 

тимчасове соціальне житло, грошова компенсація, право на відстрочку 

платежів за кредитними зобов’язаннями. 

Реакція суспільства на законопроект була пасивною – в ЗМІ 

зустрічаються лише коментарі від авторів законопроекту щодо його 

необхідності. 

 Проектом Закону України про засади правового і соціального захисту 

заручників, інших незаконно позбавлених волі осіб реєстр. №8006 від 

06.02.2018 (проєкт було відкликано) пропонувалось ввести поняття 

«заручник, інша незаконно позбавлена волі особа» та «колишній заручник, 

особа, яка була незаконно позбавлена волі». Ідея була в тому, що особа 

вважається заручником, іншою незаконно позбавленою волі особою з 

моменту визнання її у визначеною процесуальним законом потерпілою від 

злочинів, передбачених відповідно статтями 146 та 147 Кримінального 

кодексу України, і до моменту звільнення цієї особи. З моменту звільнення 

така особа вважається колишнім заручником, особою, яка була незаконно 

позбавлена волі, і може користуватися правами та пільгами за проектом 

Закону. 

До авторського колективу проекту увійшли народні депутати України 

Геращенко І.В., Іонова М.М., Джемілєв М., Чубаров Р.А., Кондратюк О.К., 

Луценко І.С., Саврасов М.В., Єфремова І.О., Міністерство з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

[46–48]. 

Законопроектом пропонувалося: 

1) введення спеціального статусу та посвідчення «особи, постраждалої від 
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незаконного позбавлення волі»; 

2) соціальна допомога: поновлення на роботі, ненарахування відсотків, 

штрафів, пені за користування кредитами; одноразова грошова допомога; 

медична та психологічна реабілітація; правова допомога; 

3) створення Об’єднаного Центру у сфері розшуку і звільнення 

заручників при СБУ. 

Проектом Закону України про правовий статус і соціальні гарантії 

осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово 

окупованих територіях України та за її межами, реєстр.№8205 від 

27.03.2018 (надано для ознайомлення) пропонувалось ввести поняття «особи, 

які незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях України 

або незаконно засуджені за її межами» та «колишній заручник, особа, яка 

була незаконно позбавлена волі». Ідея полягала в тому, що особами, які 

незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях України або 

незаконно засуджені за її межами, є особи, які незаконно утримуються у 

місцях позбавлення волі, або у будь-яких інших місцях внаслідок їхнього 

затримання незаконними збройними формуваннями або правоохоронними 

органами іноземної держави, у період з 20 лютого 2014 року. З моменту 

звільнення особи, зазначеної у частині четвертій цієї статті, така особа 

вважається колишнім заручником, особою, яка була незаконно позбавлена 

волі, і може користуватися правами та пільгами в порядку, встановленому 

цим Законом та іншими законами України. 

До авторського колективу проекту увійшли народні депутати України 

Шухевич Ю.Р., Геращенко І.В., Третьяков О.Ю., Луценко І.С., Білецький 

А.Є., Петренко О.М., Бурбак М.Ю.,  Загорій Г.В. Ляшко О.В., Рибчинський 

Є.Ю., Гаврилюк М.В., Суслова І.М., Шевченко О.Л. Шевченко В.Л. , Чубаров 

Р.А. , Саврасов М.В., Єфремова І.О., Корчинська О.А., Гузь І.В., 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України, помічники-консультанти народного депутата 

Мамонтов І.О., Аршиннікова А.В., Шендибило В.В., Лінецький С.В. 
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(представник Секретаріату Першого заступника Голови ВРУ), Поляков А.В. 

(громадські організації). 

Основні засади законопроекту: 

1) встановлення статусу особи, постраждалої від незаконного позбавлення 

волі; 

2) соціальна допомога: безоплатна правова допомога, медико-

психологічна підтримка, тимчасове соціальне житло, грошова компенсація; 

3) надання СБУ повноважень визначати осіб, які були незаконно 

позбавлені волі та надавати довідку. 

Проектом Закону про внесення змін до Закону України «Про боротьбу 

з тероризмом» (щодо основ соціального захисту заручників) реєстр.№8337 

від 04.05.2018 (надано для ознайомлення), пропонувалось ввести поняття 

«особи, які незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях 

України або незаконно засуджені за її межами». Прикінцевими положеннями 

передбачалось, що дія цього Закону поширюється на осіб, які на час 

набрання чинності цим Законом були звільнені із заручників, а так само на 

осіб, які на час набрання чинності цим Законом були визнані потерпілими у 

кримінальних провадженнях за фактом вчинення кримінальних 

правопорушень, передбачених статтями 147, 349 або 349-1 Кримінального 

кодексу України. У Пояснювальній записці необхідність прийняття 

законопроекту обґрунтовується відсутністю ефективної системи заходів 

щодо визволення заручників, які захоплені і (або) утримуються на території 

Донецької і Луганської областей, забезпечення їх реабілітації. Тобто, 

законопроект направлений на врегулювання проблем осіб, що незаконно 

утримувались незаконними збройними формуваннями, однак соціальний 

захист передбачався ним для заручників. 

До авторського колективу проекту увійшли народні депутати України: 

Геращенко І.В., Іонова М.М., Луценко І.С., Фріз І.В., Кондратюк О.К., 

Герасимов А.В., Третьяков О.Ю., Мельниченко В.В., Мацола Р.М., 
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Шинькович А.В., Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України. 

Законопроектом передбачалося: 

1) введення статусу «колишній заручник» та посвідчення колишнього 

заручника, що видається місцевими органами соціального захисту на підставі 

довідки СБУ; 

2) надання державної правової допомоги; медичного обслуговування, 

медичної та психологічної реабілітації; ненарахування пені та відсотків за 

кредитами; виплата одноразової грошової допомоги; право на відстрочку 

платежів за кредитними зобов’язаннями; поновлення  на  колишній роботі. 

Як вже зазначалось вище, застосування поняття заручник в нашому 

контексті викликає багато запитань, оскільки, згідно Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом», заручником є фізична особа, яка захоплена і (або) 

утримується з метою спонукання державного органу,  підприємства, 

установи чи організації або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися 

від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що захоплена і (або) 

утримується.  Термін «заручник» не може бути автоматично застосований в 

умовах цього збройного конфлікту до всіх осіб, які утримуються в 

примусовій ізоляції, адже ознака, визначена законом, – спонукання до дій або 

відмова від них. 

Аналізуючи наведене вище, можна зробити висновок про очевидність 

прагнення врегулювання статусу осіб, звільнених з примусової ізоляції, 

подати через призму необхідності їх соціального захисту. При цьому 

насаджується підхід, за яким комбатанти та цивільні особи мають бути 

прирівняні у статусі і правах, для чого, зокрема, здійснюються маніпуляції 

суспільством та звільненими з примусової ізоляції.  

Всі проекти законів, що пропонувалися для розгляду, мали недоліки, 

зокрема не відповідали вимогам міжнародного гуманітарного права, і 

потребували доопрацювання.  

Дії щодо реєстрації, а потім відкликання законопроектів очевидно 
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пов’язані з відсутністю єдиного бачення цієї проблеми та недостатнім рівнем 

вивчення питання розробниками проектів актів. 
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Додаток І 

Акти Уряду, якими регулюються заходи соціального захисту осіб,  

які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї 

 

Вперше цільова соціальна допомога особам, звільненим з примусової 

ізоляції, надавалась на підставі актів Уряду в 2018 році. З метою соціальної 

підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок 

дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської 

Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 

тимчасово окупованій території України, звільнених 27.12.2017 та 24.01.2018 

(далі – особи, яких було позбавлено особистої свободи), Кабінетом Міністрів 

України було прийнято постанову від 31.01.2018 №38 «Деякі питання 

соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої 

свободи» [41]. 

Постановою було визначено, що одноразова грошова допомога особам, 

яких було позбавлено особистої свободи, виплачується у розмірі 100 тис. 

гривень; затверджується Порядок виплати одноразової грошової 

допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи 

внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади 

Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської 

областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 

грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року; дається доручення Міністерству 

охорони здоров'я, відповідному органу виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, структурним підрозділам обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити організацію 

надання необхідної медичної допомоги особам, яких було позбавлено 

особистої свободи, та членам їх сімей, а також обласним та Київській міській 

державним адміністраціям забезпечити: надання допомоги у забезпеченні 
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житлом осіб, яких було позбавлено особистої свободи, із числа внутрішньо 

переміщених осіб за місцем перебування на обліку; надання соціальної та 

психологічної допомоги і реабілітації особам, яких було позбавлено 

особистої свободи. Первинно передбачалось, що забезпечити виплату 

одноразової грошової допомоги особам, яких було позбавлено особистої 

свободи, має забезпечити Міністерство соціальної політики України за 

рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України. 

Однак змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.03.2018 №164 визначено, що зазначену виплату має 

забезпечити Міністерство у справах тимчасово окупованих територій за 

програмою «Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, 

позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних 

формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях 

Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, а 

також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей» (код програмної 

класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1601020). 

Законом України від 20.09.2018 «Про внесення зміни до додатка №3 до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» назву 

бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету 1601020 викладено в такій редакції: 

«Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної 

реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади 

Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або 

території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною 

діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх 

сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних із їх відвідуванням, 

надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової 
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допомоги, медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій 

імені Левка Лук’яненка».  

11.12.2019 Урядом було затверджено постанову №1122 «Деякі питання 

соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, після їх звільнення», до якої потім вносились 

зміни постановами Уряду № 106 від 19.02.2020 та № 553 від 01.07.2020. 

Актом затверджуються: 

- Порядок здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; 

- Порядок здійснення заходів із психологічної реабілітації громадян 

України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти 

України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як 

військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, після їх звільнення; 

- Порядок здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації 

громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії 

проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених 

як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, після їх звільнення [40]. 

Також постановою було внесено зміни до постанови Уряду від 

18.04.2018 №328 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і 

забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених 

особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною 

адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово 

окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у 

зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також 

підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування 

витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим 

особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та 
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соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат 

державних стипендій імені Левка Лук’яненка» [132]. 

Постанову Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 № 845 «Деякі 

питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено 

особистої свободи» було прийнято з метою соціальної підтримки осіб, яких 

було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних 

збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади 

Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або 

території Російської Федерації, звільнених 7 вересня 2019 р., Кабінет 

Міністрів України. Цим актом було встановлено, що одноразова грошова 

допомога особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи 

внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації 

та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій 

території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 

вересня 2019 р., виплачується у розмірі 100 тис. гривень [42]. 

Також актом було затверджено Порядок виплати одноразової грошової 

допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи 

внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації 

та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій 

території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 

вересня 2019 р., та внесено відповідні зміни до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо 

захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, 

позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, 

окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на 

тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської 

Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а 
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також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей <…>, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328. 
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Додаток Ї 

Державні установи та недержавні організації, які займаються питаннями 

осіб, які перебувають у примусовій ізоляції або звільнені з неї 

 

Гарантом визначених Конституцією України прав і свободи людини та 

громадянина є Президент України. 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і 

в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, який у своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, чинними міжнародними 

договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Діяльність Уповноваженого регламентується Законом України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». 

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, 

затвердженого Постановою КМУ від 26 листопада 2014 р. № 671, до його 

функцій, в рамках роботи з особами, звільненими з примусової ізоляції, 

відноситься здійснення заходів, спрямованих на реалізацію соціально-

економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та 

працівникам Збройних Сил, особам, звільненим у запас або відставку, а 

також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали 

безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або 

потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. 

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.10.2015 №878, МВС є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 
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протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також 

надання поліцейських послуг. 

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики 

України, затвердженого Постановою КМУ від 17.06.2015 №423, Міністерство 

соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері <…> соціального захисту ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, зокрема забезпечення їх психологічної 

реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та іншими 

засобами реабілітації. Також до функцій Міністерства належать питання 

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, 

осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної 

операції. Крім того Мінсоцполітики здійснює державний нагляд та контроль 

за додержанням вимог законодавства про призначення, нарахування та 

виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів 

матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 

застрахованих осіб.  

До функцій Мінсоцполітики, в рамках роботи з особами, звільненими з 

примусової ізоляції, може бути віднесена розробка та внесення пропозиції 

щодо надання державної соціальної допомоги <…> особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції, іншим соціально вразливим верствам населення, 

а також організація роботи з призначення та виплати такої державної 

соціальної допомоги <…>. 

20.04.2016 Урядом було створено Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до 

Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою КМУ від 

8.06.2016 №376, до його функцій, в рамках роботи з особами, які потрапили 

до примусової ізоляції або звільнені з неї, належало: 
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- проведення моніторингу дотримання норм міжнародного гуманітарного 

права та вжиття заходів реагування на факти їх порушення; 

- взаємодія з Міноборони, СБУ, МВС, Держспецзв’язку, Національною 

гвардією, Держприкордонслужбою, Управлінням державної охорони, 

Національною поліцією, ДСНС, розвідувальними органами та іншими 

військовими формуваннями і правоохоронними органами щодо захисту 

цивільного населення, що мешкає вздовж лінії розмежування та на 

тимчасово окупованих територіях України; 

- сприяння в установленому законодавством порядку соціальному 

забезпеченню внутрішньо переміщених осіб, соціальній реабілітації осіб, 

які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних 

формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської 

Федерації на тимчасово окупованих територіях України; 

- проведення моніторингу стану дотримання прав і свобод людини і 

громадянина на тимчасово окупованих територіях України; 

- вжиття заходів щодо захисту прав, свобод та законних інтересів осіб, які 

порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації 

частини території України; 

- координація здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та 

інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних 

збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади 

Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, а 

також членів їх сімей; 

- здійснення збору та систематизації інформації про факти порушення прав 

громадян України та осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій 

незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів 

влади Російської Федерації, на тимчасово окупованих територіях України. 

Міністерство було розпрорядником коштів бюджетної програми 

"Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації 

осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, 
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окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на 

тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської 

Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, 

а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі 

відшкодування витрат, пов’язаних із їх відвідуванням, надання особам, 

позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, 

медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій імені Левка 

Лук’яненка".  

На етапі запровадження виплат одноразової грошової допомоги 

звільненим з примусової ізоляції наприкінці 2017-на початку 2018 го року 

мала місце неузгодженість компетенцій між Мінсоцполітики та МінТОТ 

щодо здійснення цих виплат, що призвело до затримки у виплатах та до 

обурення суспільства.  

02.02.2019 Міністерство було приєднано до Міністерства у справах 

ветеранів України, внаслідок чого було утворено Міністерство з питань 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України. Новостворене Міністерство поєднало в собі функціонал обох 

міністерств та проіснувало до березня 2020 року. 11.03.2020 року рішення 

про об’єднання міністерств було скасовано, і МінТОТ був реорганізований у 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України. 

Відповідно до вимог Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 

Служба безпеки України є головним органом у загальнодержавній системі 

боротьби з терористичною діяльністю.  

У ситуаціях, пов’язаних із вчиненням або загрозою вчинення 

терористичного акту, спеціальні підрозділи та підрозділи особливого 

призначення суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з 

тероризмом, з метою виконання покладених на них завдань можуть: 
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- фізично затримувати терористів, а у випадках, коли їх дії реально 

загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників операції або інших 

осіб, – знешкоджувати терористів; 

- звільняти заручників. 

В жовтні 2014 року спільним наказом Служби безпеки України, 

Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ був створений 

Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених 

волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в 

районі проведення антитерористичної операції, основними завданнями 

якого були визначені: 

- створення та ведення обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які 

були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти в районі 

проведення антитерористичної операції, починаючи з 07 квітня 2014 року; 

- координація підрозділів Центрального управління, органів, закладів та 

установ Служби безпеки України, Штабу Антитерористичного центру при 

Службі безпеки України, суб’єктів боротьби з тероризмом, задіяних в 

антитерористичній операції, та громадських організацій (за згодою) з 

питань пошуку, звільнення заручників та встановлення місцезнаходження 

безвісти зниклих осіб в районі проведення антитерористичної операції; 

- участь та координація переговорного процесу з питань звільнення 

заручників, організація пошуку та встановлення місцезнаходження 

безвісти зниклих осіб в районі проведення антитерористичної операції; 

- участь у звільненні заручників, координація пошуку та організація  роботи 

з доставки тіл загиблих; 

- розгляд заяв, звернень та повідомлень з питань звільнення заручників та 

встановлення місцезнаходження безвісти зниклих осіб під час проведення 

антитерористичної операції; 

- підготовка пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, які 

регламентують діяльність Об’єднаного центру; 
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- виконання інших завдань зі звільнення незаконно позбавлених волі осіб та 

встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення 

антитерористичної операції. 

   Спільним наказом СБУ/Міноборони/МВС від 08.04.2019  №573/152/252 

було затверджено Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, 

звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також 

скасовано спільний наказ Служби безпеки України, Міністерства оборони 

України, Міністерства внутрішніх справ України від 19 травня 2016 року 

№237/267/388, що ним затверджувалося Положення про Об’єднаний центр з 

координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників 

та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення 

антитерористичної операції. 

 Таким чином, наразі метою діяльності Об’єднаного центру з 

координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях є забезпечення належної координації пошуку, звільнення незаконно 

позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Основним завданням Об’єднаного центру є координація заходів з 

питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, які захоплені та 

утримуються незаконними збройними формуваннями у районі здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Наразі основними функціями Об’єднаного центру є такі: 

6) створення та ведення обліку осіб, які незаконно позбавлені волі, захоплені 

та утримуються незаконними збройними формуваннями у районі 
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здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (до 

30 квітня 2018 року - у районі проведення антитерористичної операції на 

території Донецької та Луганської областей); 

7) координація заходів, які здійснюються за участю Служби безпеки 

України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, 

Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) 

громадських об’єднань та окремих осіб, щодо звільнення незаконно 

позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ 

у Донецькій та Луганській областях; 

8) забезпечення ведення переговорного процесу, у тому числі на 

міжнародних майданчиках, щодо пошуку та звільнення незаконно 

позбавлених волі осіб, які захоплені та утримуються незаконними 

збройними формуваннями на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях; 

9) розгляд заяв, звернень, повідомлень з питань, віднесених до компетенції 

Центру; 

10) підготовка пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових 

актів та актів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що 

стосуються діяльності Центру. 

Правовою базою створення та функціонування Об’єднаного центру є 

Закони України «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях», «Про Службу безпеки України», 

Положення про Міністерство оборони України, Положення про Міністерство 

внутрішніх справ України, спільний наказ СБУ/Міноборони/МВС від 

08.04.2019  №573/152/252. 
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Серед міжнародних організацій, залучених до надання допомоги 

особам, які перебувають у примусовій ізоляції, звільнені з неї, та членам 

сімей таких осіб, можна виділити дві основні групи: гуманітарні організації 

та правозахисні організації. 

Ключовою міжнародною гуманітарною інституцією є Міжнародний 

комітет Червоного Хреста. Одним з основних напрямків роботи організації є 

пошук зниклих безвісти. Наразі понад 1500 людей вважаються зниклими 

безвісти у зв’язку з конфліктом на сході України. МКЧХ допомагає сім’ям 

дізнаватися місцезнаходження їх зниклих безвісти родичів. Крім того, 

організація надає підтримку судово-медичним установам та громадським 

організаціям, що беруть участь в розшуку, збиранні та ідентифікації 

людських останків. Також організація допомагає підтримувати зв’язок зі 

своїми близькими тим людям, які виявилися розділеними в результаті 

конфлікту, в тому числі з особами, які перебувають у примусовій ізоляції на 

тимчасово окупованих територіях [100]. 

Національний Комітет і підвідомчі організації Товариства Червоного 

Хреста України виконують понад 20 програм з надання допомоги 

постраждалим від збройного конфлікту на сході країни, внутрішньо 

переміщеним особам і найбільш нужденним категоріям місцевого населення 

в усіх регіонах України, зокрема жителям, які перебувають на 

непідконтрольній уряду країни території Донецької та Луганської областей 

[192]. 

Двома провідними міжнародними правозахисними організаціями, 

представленими в Україні, є Управління верховного комісара з прав людини 

ООН, яке забезпечує моніторинг прав людини, та Amnesty International.   

Управління працює над тим, щоб забезпечити виконання міжнародних 

стандартів в галузі прав людини на місцях завдяки більшій зацікавленості 

країни та присутності на місцях [228]. 

Головними функціями Amnesty International [204] є: 

- розслідування то оприлюднення фактів порушення прав людини; 
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- лобіювання урядів та інших впливових груп, змушуючи їх дотримуватися 

своїх обіцянок та поважати міжнародне право; 

- допомога людям у боротьбі за свої права шляхом проведення освітніх 

кампаній. 

Однією з провідних організацій, яка активно позиціонує себе саме в 

цьому напрямку, є «Восток SOS» – громадська ініціатива, створена 5.05.2014 

на базі громадської організації «Правозахисний центр «Поступ», яка діяла в 

Луганську. Фінансування організації здійснюється у тому числі за 

міжнародні гранти таких країн як США, Велика Британія, ЄС, Чехія, Литва.  

ГО "Група патріот" на початку своєї діяльності активно працювало у 

напрямку звільнення полонених (особливо на перших етапах затримання, 

використовуючи свої особисті контакти зі стороною противника). Наразі 

діяльність сконцентрована на підтримку тих, хто перебуває у примусовій 

ізоляції на території «ДНР», «ЛНР», їхніми рідними. Реалізовують програми 

соціалізації звільнених з примусової ізоляції. Зокрема, організовують поїздки 

для звільнених до Європи. 

Щодо роботи з особами, звільненими з примусової ізоляції, – тут 

основним напрямком роботи правозахисників є документування злочинів, 

вчинених щодо осіб, або свідками яких такі особи стали під час перебування 

у примусовій ізоляції. Робота в цьому напрямку ведеться низкою організацій, 

починаючи з 2014 року.  

29.12.2014 року було створено правозахисну коаліцію «Справедливість 

заради миру на Донбасі», яка є неформальною спілкою 17 громадських 

правозахисних організацій та ініціатив, переважно громадських об’єднань з 

Луганської та Донецької областей. Учасники Коаліції об’єднали свої зусилля 

задля узгодженого документування порушень прав людини, допущених в 

ході збройного конфлікту на сході України. Заявлено, що Коаліція 

зосереджується на зборі інформації про найбільш тяжкі порушення прав 

людини та порушення норм міжнародного гуманітарного права. Важливим 

завданням Коаліції декларується боротьба із безкарністю осіб, винних у 
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грубих порушеннях прав людини та норм міжнародного гуманітарного права 

на Донбасі в ході збройного протистояння. Притягнення таких осіб до 

відповідальності членами Коаліції визначається як неодмінна умова 

відновлення миру і примирення на сході України. 

Члени Коаліції спільно створюють Базу даних, до якої збирають 

інформацію про порушення прав людини у період збройного конфлікту. У 

своїй діяльності члени Коаліції мають докладати зусиль для покращення 

доступу до правосуддя для осіб, які найбільше постраждали в ході конфлікту. 

Члени Коаліції вже зараз забезпечують життєво важливу підтримку таким 

особам, зокрема жертвам незаконних утримань, катувань, звільненим 

полоненим, переселенцям, що були незаконно позбавлені майна, та сприяють 

їх реінтеграції в українське суспільство. Разом з тим, активна інформація про 

діяльність коаліції обмежується 2015 роком. А конфлікти та непорозуміння, 

які виникають між членами Коаліції, часто виходять далеко за рамки самих 

організацій.  
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Додаток Й 

Інформаційі та політичні ризики, виявлені в ході роботи з особами, 

звільненими 27.12.2017 

 

Специфіку організації моніторингу ризиків та загроз пропонуємо 

проаналізувати на прикладі інформаційних та політичних ризиків, виявлених 

в ході моніторингу соціальних потреб осіб, звільнених 27.12.2017. 

Інструментами збору інформації були пряма комунікація, опитування, 

моніторинг медіа.  

Від моменту звільнення соціальні та особисті потреби звільнених осіб 

перебували в центрі уваги ЗМІ. Основою для аналізу ситуації є інформація, 

отримана членами реінтеграційної групи від самих звільнених щодо їхніх 

потреб (опитування проводилися раз на тиждень), а також моніторинг ЗМІ та 

соцмережі Facebook протягом реінтеграційного періоду. 

Інформація щодо соціальних та особистих потреб звільнених виходила 

в публічну сферу трьома шляхами: самі звільнені, журналісти, а також 

волонтери та громадські організації.  

Протягом перших трьох днів від звільнення в особистих зверненнях 

звільнених містилися прохання про речі першої необхідності – одяг, взуття, 

білизна, рушники, сумки для речей [69]. В мережі Facebook вже з першого 

дня з’явилися звернення волонтерів та громадських організацій про збір 

матеріальної допомоги звільненим [68]. Варто зазначити, що активність 

волонтерів за підтримки журналістів дійсно дозволила закривати базові 

потреби звільнених. В медичні заклади доставлялися продукти харчування, 

одяг, взуття, білизна. Водночас некоординована активність волонтерів мала і 

негативні наслідки. Заклики про волонтерській збір для звільнених з полону 

було використано в інформаційних матеріалах противника (мал. 12.1). 
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Рисунок Й.1. Приклад використання інформаційним ресурсом супротивника 

закликів про волонтерську допомогу звільненим 27.12.2017 

 

Також до числа негативних наслідків слід віднести такі: 

1)Безпекові ризики: волонтери, викладаючи інформацію про потреби, 

вказували місце перебування та особисті дані звільнених. 

2)Негативна динаміка в групах звільнених, спричинена  несистемним 

розподілом волонтерської допомоги, зокрема й фінансової, провокувала 

часті конфліктні ситуації серед звільнених та дуже ускладнювала як 

проведення  реінтеграційних та пост-ізоляційних заходів, так і власне 

процес пост-ізоляційної адаптації звільнених. 
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3)Конфліктні ситуації, спричинені долученням до розподілу звільнених з 

груп ризику.  

4)Спроби публічної легалізації осіб з групи ризику через встановлення 

контролю над розподілом волонтерської допомоги та контакти зі ЗМІ. 

5)Розлади харчування та зловживання алкоголем, спричинені 

безконтрольним надходження волонтерської допомоги. 

Починаючи з другого тижня з моменту звільнення з примусової ізоляції 

найактуальнішим питанням для звільнених стало оформлення документів, 

пошук житла та роботи для тих, хто мав місцем проживання нині окуповану 

територію.  

Ці питання піднімалися усіма доступними каналами – і через 

журналістів, і через громадські організації. Хтось із звільнених описував свої 

«пригоди» з отриманням документів на сторінці в Facebook та Twitter, хтось 

збирав кошти для оплати квартири, хтось за допомогою постів волонтерів 

шукав для себе житло та роботу.  

Серед виявлених ризиків окремо варто звернути увагу на негативні 

наслідки формування завищених очікувань осіб, звільнених з примусової 

ізоляції. Так, надмірна увага волонтерів та ЗМІ, обіцянки виплати по 100 

тисяч кожному звільненому 27.12.2017, які були озвучені Прем’єр-міністром 

на фоні відсутності процедури виплати та нормативно-правових актів, які б її 

визначали, призвели до того, що очікування матеріальної компенсації, яка б 

мала бути вчасною допомогою звільненим, переросло в привід для 

розчарувань та критики влади. 

Через місяць після звільнення і далі з постійною регулярністю 

піднімалося питання про сплату колишнім полоненим обіцяних прем’єр-

міністром 100 тисяч гривень та можливість фінансової компенсації через 

міжнародні інституції.  

На цьому тлі почали активно з’являтись ініціативи щодо забезпечення 

звільнених надзвичайно потужними соціальними гарантіями (аж до 

виділення їм квартир в столиці). 
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За рахунок системної організації роботи з інформацією моніторингові 

механізми забезпечують можливість оперативного надання рекомендацій з 

метою оперативного реагування та стратегічного планування. 

Наприклад, з урахуванням виявлених проблемних питань та ризиків, з 

урахуванням фахових експертних рекомендацій, аналізу світового досвіду 

були оперативно підготовлені рекомендації щодо системної організації 

взаємодії звільнених та членів їхніх родин зі ЗМІ, які стосуються не тільки 

етапу після звільнення, а пропонують організувати таку взаємодію саме як 

систему, що дозволяє мінімізувати ризики та проблеми на кожному з етапів. 

Наведемо для прикладу скорочений витяг з таких рекомендацій, 

підготовлений фахівцями з реінтеграції. 

Світовий досвід свідчить про доцільність обмеження доступу ЗМІ до 

осіб, звільнених з примусової ізоляції, та членів їхніх родин на етапі одразу 

після звільнення. Інформацію медіа варто видавати дозовано і поступово, 

паралельно готуючи звільнених та членів їхніх родин до спілкування з 

журналістами, мінімізуючи політичні, медійні та персональні ризики.  

На етапі затримання особи важливо забезпечити чим швидше: 

- офіційне озвучення чіткої збалансованої позиції військового 

командування, скоординованої з позиціями інших відповідальних 

державних органів.  

- роботу фахівців реінтеграції та постізоляційного супроводу з родиною 

особи, яка потрапила до примусової ізоляції або зникла безвісти, зокрема, 

й щодо комунікацій зі ЗМІ. 

На етапі перебування особи у примусовій ізоляції важливо 

забезпечити:  

- роботу фахівців реінтеграції та постізоляційного супроводу з родиною 

особи, яка потрапила до примусової ізоляції, зокрема, й щодо комунікацій 

зі ЗМІ. 
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- моніторинг ЗМІ та соцмереж для виявлення інформації, яка може сприяти 

або завадити процесу визволення або вплинути на умови перебування 

особи у примусовій ізоляції, нести ризики для членів сім'ї такої особи. 

На етапі звільнення, реінтеграції, проведення постізоляційних заходів 

важливо забезпечити: 

- віддаленість першого контакту звільнених з медіа, оптимальним є 

офіційне повідомлення представниками політичного, військового 

керівництва, медиків, когось з рідних; 

- регулярні інформування суспільства про стан звільнених,  

- консультування звільнених щодо організації їх взаємодії із ЗМІ в 

подальшому, з метою мінімізації ризиків вторинної травматизації. 

В цілому робота з журналістами та ЗМІ має бути одним з 

найважливіших напрямків роботи з особами, які перебувають у примусовій 

ізоляції, звільнені з неї, та членами сімей таких осіб, оскільки саме цей пул 

формує громадську думку та управляє емоціями мас. В цьому контексті дуже 

важливою є підготовка цікавого контенту з теми полонених для журналістів, 

бажано із залученням інститутів громадського суспільства та безпосередньо 

самих звільнених. 

В той же час слід зважати на те, що сучасна українська журналістика, 

провідні ЗМІ, на жаль, у більшості випадків зацікавлені у висвітленні 

негативної тематики й роздмухуванні конфліктів, та не спрямовані на їх 

вирішення. У цьому контексті одним з перспективних напрямків може стати 

системна робота з журналістами з числа громадських активістів щодо 

висвітлення проблем та позитивних історій осіб, звільнених з примусової 

ізоляції, роботу над чим вже ведеться. 
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Додаток К 

Схеми зовнішнього впливу із використанням теми  

перебування громадян України у примусовій ізоляції (полоні) 

 

Зокрема, робота із звільненими 27.12.2018 дала можливість виявити 

певні схеми зовнішнього впливу, спрямовані на поширення неправдивої 

інформації (зокрема про осіб, звільнених з полону, про допомогу, яка їм 

надається, про дії конкретних осіб, залучених до процесу звільнення та 

реінтеграції) з метою маніпулювання масовою свідомістю та дестабілізації 

суспільно-політичної ситуації. З часом припущення про те, що виявлені 

ситуації та схеми були та залишаються складовою більш складних 

конструкцій гібридної стратегії, спрямованої на дестабілізацію ситуації 

всередині України та зменшення її впливу та авторитету на міжнародній 

арені, повністю підтвердились. 

Основними цілями такої гібридної стратегії супротивника є українська 

державність, Президент України як державна інституція, патріотизм 

української нації, психічне здоров’я населення. 

Аналіз ситуацій, в яких звільнені 27.12.2017 використовувались як 

інструменти зовнішнього деструктивного впливу, а також аналіз методів, 

стратегій та тактик реагування, які допомогли мінімізувати негативні 

наслідки, дають підстави припускати, що іншими цільовими групами – 

інструментами деструктивного впливу, які використовуються паралельно з 

тими самими цілями (далі – цільові групи), є: особи, звільнені з полону 

раніше; волонтерська спільнота, благочинні та громадські організації; 

користувачі соціальних мереж; представники засобів масової інформації; 

міжнародні гуманітарні організації; українська діаспора, зарубіжні 

волонтерські та благочинні організації; внутрішньо переміщені особи; 

спільноти спортивних вболівальників (ультрас); спільнота учасників АТО та 

ветеранська спільнота; патріотично налаштована молодь. Починаючи з 2018 
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року, до числа таких цільових груп можна сміливо додати членів сімей 

полонених, а з 2019 року – і членів сімей зниклих безвісти. 

Робота супротивника з кожною із зазначених цільових груп має свої 

цільові задачі, які, водночас, можна згрупувати в такі основні задачі: 

- поширення зневіри в базових функціях держави (безпека та оборона, 

соціальний захист, соціальна справедливість, комунікація та готовність 

чути суспільство, готовність вирішувати проблемні питання полонених, 

звільнених з полону та членів їх сімей); 

- акцентуація неспроможності державних інституцій (в першу чергу 

президентської вертикалі: Адміністрації/Офісу Президента України – 

обласних державних адміністрацій); 

- посилення протистояння між державою та громадянським суспільством, 

руйнування ланок “волонтер-держава”, “волонтер-країна” (які є одним з 

базових пасіонарних ресурсів сучасної української нації); 

- цільова дискредитація Президента України як особи та як інституції; 

- робота над посиленням “токсичності” президента, його Офісу 

(Адміністрації), афілійованих з ним сил та структур з метою зменшення 

числа його актуальних і потенційних тактичних та стратегічних союзників 

та партнерів; 

- зниження здатності людей та спільнот до критичного аналізу ситуації; 

- провокування внутрішніх конфліктів як в суспільстві в цілому, так і 

всередині окремих соціальних груп, навіть значною мірою закритих та 

ізольованих (зокрема, закриті патріотичні спільноти, нечисленні цільові 

групи постраждалого населення тощо); 

- цілеспрямоване психологічне травмування населення, зниження його 

стресостійкості, психологічної пружності; 

- підвищення рівня маніпулятивної уразливості населення, цілеспрямована 

робота з базовими психічними та ментальними архетипами, 

індивідуальною та суспільною підсвідомістю населення, окремих 

цільових груп; 
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- дуже ефективне використання достовірної інформації про об’єктивні 

проблеми, недопрацювання та зловживання в регіонах та на місцях; 

- використання та зловживання політичною мотивацією та популістичними 

прагненнями окремих політичних діячів та наближених до них осіб; 

- інфільтрація агентів ворожого впливу в близьке оточення політиків та 

державних діячів. 

Окремо важливо підкреслити, що всі ці завдання послідовно 

намагалися бути втіленими протягом всього періоду дослідження 2017–2020 

років, незалежно від обрання країною нового Глави держави. 

Основними методами впливу на звільнених з примусової ізоляції 

протягом всього періоду, починаючи з 2014 року, та їх примусу під час їх 

перебування у примусовій ізоляції є: психологічне насилля, психологічний 

тиск, методи цільового (в тому числі прихованого) психічного впливу; 

фізичне насилля та тортури; сексуальне насилля (в т.ч. щодо чоловіків); 

індоктринація; застосування психотропних речовин; вимушена участь в 

пропаганді. 

В процесі роботи було виявлено такі основні методи впливу на 

звільнених (27.12.2017 та раніше) та їх примусу до вчинення дій, потрібних 

супротивнику, після звільнення з примусової ізоляції: 

а) зловживання їх психологічним станом, управління ними шляхом 

врахування особливостей стану пост-ізоляційної психологічної компресії 

завдяки цілеспрямованому зовнішньому впливу головним чином через: 

- медіа та волонтерів, а також представників міжнародних, в тому числі 

правозахисних, організацій; 

- цілеспрямоване провокування конфліктів всередині груп звільнених; 

- провокування протистоянь і конфліктів з керівництвом медичних закладів, 

реінтеграційною командою через осіб, раніше звільнених з полону, 

окремих представників місцевих рад, помічників депутатів ВР, 

представників громадських об’єднань (в рамках однієї схеми); 

- наявність агентів дестабілізаційного впливу серед звільнених; 
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- створення ситуацій, які б унеможливлювати або вкрай ускладнювали 

проведення реінтеграційної або пост-ізоляційної роботи із звільненими, в 

тому числі перешкоджали з’ясуванню об’єктивних обставин потрапляння 

та перебування особи в ізоляції; 

б) провокування ревнощів серед звільнених раніше: 

- активною увагою до звільнених на державному рівні, яка дуже сильно 

контрастує із відсутністю такої цільової уваги до звільнених раніше; 

- можливістю пройти обстеження та лікування в “найпафоснішій” лікарні 

країни; 

- штучно завищеною увагою медіа до звільнених 27.12.2017; 

- обіцянкою виплатити їм по 100 тисяч грн за відсутності перспектив 

забезпечити такі виплати іншим звільненим; 

- регіональними програмами підтримки; 

в) зловживанням на залежності від матеріальних чинників значної частини 

звільнених (матеріальні питання в системі цінностей стоять на першому 

місці, часто навіть випереджаючи питання особистої безпеки). 

Основними методами маніпулювання щодо всіх цільових груп є: 

- поширення неправдивої інформації; 

- маніпулювання страхами, побоюваннями, відчуттям беззахисності; 

- включення до числа звільнених російською стороною та її проксі осіб з 

дуже неоднозначною репутацією в якості обов’язкової умови звільнення 

інших українських громадян («ціна звільнення»). 

Основними методами використання ЗМІ є: 

- провокування надмірної уваги медіа через соціальні мережі; 

- “підвищена готовність” та запит на спілкування із ЗМІ з боку деяких 

звільнених (які за результатами роботи виявились найбільш потенційно 

проблемними); 

- готовність багатьох ЗМІ нехтувати нормами професійної етики; 

- дуже низька обізнаність співробітників ЗМІ про специфіку пост-

ізоляційного стану; 
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- зловживання нормою про “об’єктивність” висвітлення ситуації, що 

передбачає висвітлення ситуації “з усіх боків” (при цьому як мінімум 

одним з джерел виявляється звільнений, який поширює неправдиву 

інформацію, яку потім заперечує, посилаючись на те, що “журналісти 

його неправильно зрозуміли” або “вирвали з контексту”); 

- виокремлення інформації з контексту; 

- “героїзація” звільнених; 

- “підсажування” звільнених з полону та членів їх сімей на “публічність”. 

Основними інструментами маніпулювання державними структурами є: 

- прагнення державних органів “прозвітувати” та попіаритись до моменту 

повноцінного відпрацювання питання; 

- низька або відсутня готовність державних структур до міжвідомчої 

координації та взаємодії; 

- дуже низька обізнаність про специфіку пост-ізоляційного стану; 

- низька готовність до системних рішень; 

- готовність «вестися» на інформаційні провокації, зокрема доводити 

неправдивість обвинувачень навіть шляхом порушення права на 

приватність звільнених осіб; 

- страх відповідальності та низька готовність до роботи з кризовими 

ситуаціями; 

- відсутність усвідомлення власної відповідальності за роботу державного 

апарату як єдиної системи. 
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Додаток Л 

Пропозиції  

стосовно розробки проєкту концепції публічної політики щодо осіб, 

позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок  

збройної агресії проти України 

 

Українська держава захищає фундаментальні цінності, закріплені у 

Конституції України та в законодавстві – незалежність, територіальну 

цілісність і суверенітет, гідність, демократію, людину, її права і свободи, 

верховенство права, забезпечення добробуту, мир та безпеку. В той же час 

агресором з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, 

маніпулювання масовою та індивідуальною свідомістю використовується 

широкий спектр інструментів інформаційно-психологічного впливу на 

суспільство в цілому та, зокрема, осіб, звільнених з примусової ізоляції, а 

також членів їх сімей. Така ситуація передбачає необхідність системного 

вирішення проблем осіб, які перебувають у примусовій ізоляції, або звільнені 

з неї. Окремим завданням в цьому контексті має бути мінімізація ризиків 

використання таких осіб в якості інструментів гібридної агресії РФ проти 

України.  

Системне вирішення окреслених проблем можливе за умови 

визначення та послідовної реалізації державою єдиної політики щодо осіб, 

позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України. Формулювання та послідовна реалізація стратегічних політичних та 

управлінських пріоритетів створить умови для посилення позицій нашої 

держави в переговорному процесі, спрямованому на звільнення громадян 

України з примусової ізоляції, а також сприятиме зменшенню ризиків та 

загроз національній безпеці, які мають місце або можуть виникнути як в 

процесі звільнення ізольованих осіб, так і після їх звільнення з примусової 

ізоляції. Водночас слід зазначити, що саме системний підхід до формування 

державної політики, яка б включала до числа своїх пріоритетів і питання 
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постізоляційного відновлення звільнених осіб, у поєднанні з принципами 

багаторівневого управління створять умови для ефективного реагування на 

політичні, оборонні, безпекові та соціальні виклики, які виникають в 

контексті звільнення громадян України та їх постізоляційного відновлення. 

Враховуючи активну роль інститутів громадянського суспільства в 

зазначеній сфері вбачається доцільним формувати саме публічну політику 

щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної 

агресії проти України. 

За період 2017-2020 рр. відбулось звільнення 220 громадян України, які 

перебували у примусовій ізоляції на території тимчасово окупованих 

ОРДЛО, АР Крим, а також на території РФ. Починаючи з 27.12.2017, щодо 

осіб, звільнених з примусової ізоляції (полону), проводяться реінтеграційні 

та постізоляційні заходи. Зазначені заходи проводяться силами 

співробітників державних органів, які входять до складу сектору безпеки і 

оборони України та Офісу Президента України, які пройшли спеціальну 

підготовку.  

За результатами проведених реінтеграційних та постізоляційних 

заходів, а також за результатами аналізу проблем та потреб осіб, звільнених з 

примусової ізоляції протягом 2014-2020 років, аналізу програм та заходів, які 

реалізовувались центральними та місцевими органами влади, діяльності 

громадських організацій, які займаються проблемами звільнених та членів 

їхніх сімей, вивчення ризиків та загроз, виявлених в результаті дослідження 

використання теми звільнених в медійному та суспільно-політичному 

просторі, було підготовлено пропозиції щодо публічної політики, яка має 

забезпечити захист інтересів осіб, які перебувають в примусовій ізоляції або 

звільнені з неї. 

При визначенні пріоритетів публічної політики, формулюванні її цілей 

та завдань – особливо за цим напрямком – велике значення має 

загальнополітичний контекст. Надзвичайно важливим є той факт, що тема 

полону в українському суспільстві була актуалізована збройною агресією 
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Російської Федерації, окупацією АР Крим та окремих районів Донецької та 

Луганської областей. Захищаючи власну незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність від актів прямої військової та гібридної агресії, 

Україна діє в міжнародному та національному правовому полі, користуючись 

правом на самооборону, згідно Статуту Організації Об’єднаних Націй. 

Агресія Російської Федерації, зокрема злочинна діяльність 

підконтрольних Російській Федерації терористичних угруповань, призводить 

до численних жертв як серед цивільного населення, так і серед особового 

складу військових формувань та правоохоронних органів української 

держави.  

Особи, позбавлені свободи та зниклі безвісти внаслідок збройної 

агресії проти України, є особливими категоріями громадян України, захист та 

відновлення прав яких потребує системних послідовних дій з боку держави. 

До числа осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти 

України, належать військовополонені, заручники, політичні в’язні, які були 

захоплені та утримувались незаконними збройними формуваннями на 

тимчасово окупованих територіях України, або були незаконно засуджені та 

утримуються російською владою, зокрема і на території Російської 

Федерації. Зазначених осіб можна об’єднати єдиним поняттям “особи, які 

перебувають у примусовій ізоляції”. Примусова ізоляція є поняттям, яке 

визначає особливості стану таких осіб, і допомагає поставити їх інтереси на 

перше місце, уникнувши нюансів політичного контексту.  

До числа осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти 

України належать зокрема особи, позбавлені свободи з політичних мотивів 

державою-агресором, її органами, підрозділами і формуваннями, іншими 

утвореннями у зв'язку із вираженням такою особою поглядів, громадською 

або політичною діяльністю, що спрямовані на відстоювання територіальної 

цілісності, державного суверенітету та національної єдності України, а також 

якщо таке позбавлення свободи вчинено з порушенням фундаментальних 

гарантій, встановлених Конституцією України, Конвенцією про захист прав 
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людини і засадничих свобод та Протоколами до неї, зокрема, свободи думки, 

совісті та релігії, свободи слова та інформації, права на збори та об’єднання. 

Військовослужбовці, зниклі в зоні проведення антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил, можуть самостійно вийти на зв’язок, 

можуть бути виявлені в полоні або ж можуть бути визнані зниклими 

безвісти. Аналогічна ситуація стосується цивільного населення, яке проживає 

в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Таким чином, 

зникла людина може виявитись військовополоненим або заручником, або ж 

бути визнана зниклою безвісти або знайдена загиблою (померлою). 

Більшість людей, зниклих безвісти на тимчасово окупованих 

територіях та в зоні проведення антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил, є жертвами насильницьких зникнень в розумінні Декларації 

про захист усіх осіб від насильницького зникнення, затвердженої Резолюцією 

№47/33 Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1992. Таким чином, жертви 

насильницьких зникнень на тимчасово окупованих територіях, в зоні 

проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, а також на 

території держави-окупанта можуть бути визначені як особи, зниклі безвісти 

внаслідок збройної агресії проти України. Розшук таких людей – як 

військовослужбовців, так і цивільних – має проводитись державою системно 

та скоординовано, оскільки такі люди можуть бути знайдені за різних 

обставин, зокрема і в полоні незаконних терористичних угруповань, і на 

території інших держав, а знайдені тіла (останки) загиблих (померлих) 

потребують коректної, професійної достовірної ідентифікації. 

Члени сімей осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок 

збройної агресії проти України, потребують коректного та етичного 

інформування про дії держави, спрямовані на процес розшуку, звільнення 

або повернення своїх рідних та близьких. Члени сімей військовослужбовців, 

які зникли з місця служби або потрапили до полону, мають бути коректно, 

етично та неупереджено поінформовані про таку подію. 
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Переважна більшість осіб, яких вдалось звільнити з примусової 

ізоляції, свідчать про численні факти застосування тортур, катування, 

жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження. Країна-

агресор також використовує зазначених осіб у спеціальних інформаційних 

операціях, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію 

особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань, 

провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, 

загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, підживлення та 

подальшого розпалювання конфлікту в Україні. Такі дії терористичних 

угруповань та російської влади, яка здійснює ефективний контроль над 

окупованими територіями, є грубим порушенням норм міжнародного 

гуманітарного права.  

Таким чином, українська держава об’єктивно потребує визначених та 

затверджених на державному рівні концептуальних засад публічної політики 

щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної 

агресії проти України. Відповідно, сформульовані в єдиному документі мета, 

стратегічні цілі, основні завдання, принципи та особливості реалізації такої 

публічної політики створять умови для її послідовної реалізації, а також для 

моніторингу цього процесу як з боку державних органів, так і з боку 

суспільства. 

Правовою основою публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи 

та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України, має бути 

Конституція та закони України, Конвенція про поводження з 

військовополоненими, Конвенція про захист цивільного населення під час 

війни, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права, Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і 

покарання, Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення, 

затверджена Резолюцією №47/33 Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1992, 

Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. При 



 
 

342 
 

формуванні документів, що визначатимуть державну політику щодо осіб, 

позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України, важливо враховувати положення Стратегії національної безпеки 

України, Воєнної доктрини України, Доктрини інформаційної безпеки 

України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, стратегій в 

сфері національної безпеки, затверджених згідно чинного законодавства, а 

також основні засади Стратегічної концепції оборони та безпеки членів 

Організації Північноатлантичного договору “Активне залучення, сучасна 

оборона”, прийнятої главами держав та урядів в Лісабоні, Програму 

розширених можливостей Україна – НАТО, вимоги стандартизованих угод 

Альянсу. 

В Концепції публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи та 

зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України, варто навести 

визначення ключових термінів, таких як військовополонений, заручник 

внаслідок збройної агресії проти України, звільнена особа, примусова 

ізоляція, відновлення особового складу, реінтеграційні заходи, постізоляційні 

заходи, постізоляційна адаптація, експлуатація особи. 

При формуванні публічної політики дуже важливими є визначення 

основних проблем, спричинених позбавленням осіб свободи та зникненням 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України, а також формулювання її 

концептуальних засад, зокрема принципів, мети, стратегічних цілей та 

завдань. Проведене дослідження дозволяє виділити як проблеми, які 

стосуються одночасно питань полонених та зниклих безвісти, так і 

специфічних проблем, характерних кожній з категорій. Так, основними 

проблемами, пов’язаними із позбавленням осіб свободи та їх зникненням 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України, є такі: 

- визначення реальної кількості осіб, які були позбавлені свободи або 

зникли безвісти внаслідок збройної агресії проти України; 
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- відсутність стандартизованих підходів до документування злочинів, 

адаптованих до норм і стандартів міжнародного права, для представлення 

достовірної інформації міжнародній спільноті; 

- недостатнє або  неефективне інформування членів сімей осіб, які були 

позбавлені свободи або зникли безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України, про дії держави, спрямовані на розшук та повернення таких осіб, 

розшук, ідентифікацію останків загиблих осіб; 

- обмежена практика системної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії 

державних органів з питань осіб, позбавлених свободи або зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України; 

- формування завищених очікувань у осіб, звільнених з примусової ізоляції 

(полону), членів їх сімей, членів сімей зниклих безвісти осіб, зокрема 

завищених осіб щодо дій держави; 

- використання осіб, що перебувають у примусовій ізоляції, звільнених з 

примусової ізоляції, та членів сімей таких осіб у гібридній війні, зокрема, 

у спеціальних інформаційних операціях, спрямованих на підрив 

обороноздатності, деморалізацію суспільства та особового складу 

Збройних Сил України та інших військових формувань;  

- нанесення шкоди національним інтересам України, зокрема, через прямі 

втрати, які понесли громадяни України під час та внаслідок перебування у 

примусовій ізоляції, а також через необхідність додаткових витрат 

державного та місцевих бюджетів на забезпечення відновлення прав, 

свобод та здоров’я осіб, які постраждали від примусової ізоляції, 

розширення програм соціального захисту тощо. 

Основними проблемами, пов’язаними із перебуванням громадян 

України у примусовій ізоляції та його наслідками, є такі: 

- неефективне застосування норм міжнародного гуманітарного права, 

залежність визначення статусу (військовополонений чи заручник) від 

політичного контексту, змішування статусів комбатантів та 

некомбатантів; 
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- втрата фізичного та психічного здоров’я громадянами України внаслідок 

перебування у примусовій ізоляції (полоні), перенесених тортур та 

відсутність системного підходу до організації відновлення фізичного та 

психічного здоров’я осіб, звільнених з примусової ізоляції, 

- втрата житла, роботи, соціальних контактів громадянами, звільненими з 

примусової ізоляції (полону), чиє місце постійного проживання 

знаходиться на тимчасово окупованих територіях; 

- відсутність системного підходу до організації соціального захисту осіб, 

звільнених з примусової ізоляції, що, зокрема, виражається у відсутності 

координації дій центральних та місцевих органів влади, внаслідок чого 

особи, звільнені з примусової ізоляції, які проживають в різних областях, 

можуть мати різні можливості щодо отримання соціальної допомоги, що, 

в свою чергу, може стимулювати відчуття несправедливості та соціальні 

невдоволення серед таких осіб та членів їхніх сімей;  

- відсутність системи відновлення особового складу складових сектору 

безпеки та оборони в умовах ворожого середовища; 

- ретравматизація осіб після звільнення з примусової ізоляції, зокрема, 

через відсутність постізоляційної декомпресії, а також через порушення 

або відсутність етичних норм та правил взаємодії з особами в 

постізоляційний період, відсутність професійної стандартизації 

реабілітаційної та психологічної допомоги, яка надається особам, 

звільненим з примусової ізоляції (полону); 

- незадоволений запит осіб, звільнених з примусової ізоляції, на 

відновлення справедливості. 

Основними проблемами, пов’язаними із зникненням безвісти громадян 

України внаслідок збройної агресії проти України, є такі: 

- проблеми, пов’язані з ідентифікацією зниклих безвісти осіб, тіл (останків) 

загиблих (померлих); 

- відсутність фахового психологічного супроводу членів сімей осіб, 

зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України; 
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- відсутність єдиного алгоритму міжвідомчої взаємодії державних органів 

та міжнародних організацій з питань розшуку зниклих безвісти внаслідок 

збройної агресії проти України. 

Вирішення зазначених проблем буде системним та ефективним у разі 

вироблення та послідовної скоординованої реалізації єдиної публічної 

політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок 

збройної агресії проти України. 

Таким чином, все різноманіття проблем, пов’язаних з позбавленням 

осіб свободи або їх зникненням безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України, можна об’єднати в чотири основні групи: 

- проблеми, пов’язані з розшуком та поверненням/звільненням осіб, 

зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях; 

- проблеми, пов’язані з захистом та відновленням прав, свобод та законних 

інтересів осіб, які перебувають у примусовій ізоляції, звільнених з 

примусової ізоляції та членів сімей таких осіб; 

- проблеми, пов’язані з організацією та забезпеченням відновлення 

фізичного та психічного здоров’я звільнених з примусової ізоляції осіб та 

їх постізоляційна адаптація, а також проблеми постізоляційної 

реінтеграції особового складу складових сектору безпеки і оборони; 

- проблеми, пов’язані з загрозами національній безпеці та національним 

інтересам України, зокрема, через проведення державою-агресором 

інформаційних та інформаційно-психологічних операцій з використанням 

теми полонених та зниклих безвісти, загрози руйнівних інформаційно-

психологічних впливів на суспільство та окремих осіб.  

Знайдення ефективних відповідей на ці проблемні питання, які 

стосуються одночасно соціальної, гуманітарної, оборонної та безпекової 

сфери, можливе виключно за умови впровадження системного підходу до їх 

аналізу та до організації роботи державних органів над їх вирішенням.  
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Метою публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України, має бути захист 

конституційних прав та свобод таких осіб, забезпечення відновлення їх 

фізичного та психічного здоров’я, а також захист національних інтересів та 

зміцнення національних безпекових та оборонних спроможностей України. 

Державну політику щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України доцільно формувати на 

таких принципах: 

1) захист фундаментальних цінностей, визначених Конституцією та 

законами України, нормами міжнародного права: конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, суверенітету та територіальної цілісності, 

забезпечення верховенства права; 

2) об’єктивність та неупередженість при роботі з інформацією щодо 

осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії 

проти України; 

3) дотримання об’єктивності та етики, неприпустимість 

упередження та стигматизації при взаємодії з особами, позбавленими 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, звільненими з полону, 

та членами сімей таких осіб, членами сімей зниклих безвісти;  

4) дотримання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема 

шляхом обов’язкового розмежування статусів осіб, позбавлених свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, на комбатантів – осіб, які брали 

участь у військових діях у складі сил безпеки, сил оборони, в тому числі у 

складі добровольчих підрозділів, які є військовополоненими та 

підпадають під дію Женевської конвенції про поводження з 

військовополоненими, та заручників – захоплених і утримуваних 

цивільних осіб;  

5) професіоналізм, що передбачає обов’язкове дотримання 

стандартизованих угод Північноатлантичного альянсу та міжнародних 

професійних стандартів при роботі з особами, які були позбавлені свободи 
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або зниклі безвісти внаслідок збройної агресії проти України, та членів 

сімей таких осіб;  

6) захист персональних даних осіб, позбавлених свободи та зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти Ураїни; 

7) безумовне право українського суспільства на захист від 

агресивних та деструктивних впливів Російської Федерації, в тому числі 

інформаційних, спрямованих на пропаганду війни, розпалювання 

ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності України, поширення 

неправдивої та маніпулятивної інформації; 

8) реалізація принципу справедливості через неминучість 

відповідальності за незаконне позбавлення свободи та зникнення безвісти 

громадян України внаслідок збройної агресії проти України на тимчасово 

непідконтрольних українській владі територіях, територіях інших держав. 

Стратегічними цілями публічної політики щодо осіб, позбавлених 

свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України 

доцільно визначити такі: 

1) розшук та повернення/звільнення осіб, зниклих в зоні проведення 

антитерористичної операції/оперції об’єднаних сил, а також на тимчасово 

окупованих територіях; 

2) захист та забезпечення реалізації прав і свобод осіб, позбавлених свободи 

та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України; 

3) створення ефективної системи відновлення та постізоляційного супроводу 

осіб, звільнених з примусової ізоляції; 

4) розбудова системи захисту національних інтересів та протидії зовнішнім 

та внутрішнім загрозам національній безпеці, що виникають внаслідок 

використання та експлуатації осіб, позбавлених свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, звільнених осіб, членів сімей таких осіб, 

членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 
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Досягнення стратегічних цілей передбачає забезпечення реалізації 

таких задач: 

- створення Єдиного державного реєстру осіб, позбавлених свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, та звільнених осіб, Єдиного 

державного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; 

- удосконалення на державному рівні системної роботи із виявлення фактів 

порушення прав людини, негуманного поводження з особами, що 

перебувають у примусовій ізоляції, створення ефективної системи захисту 

та відновлення прав і свобод осіб, що були позбавлені свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, гармонізованої з нормами та стандартами 

міжнародного права; 

- захист національних інтересів України, зокрема, через відшкодування 

країною-агресором, а саме Російською Федерацією, збитків, заподіяних 

державі та її громадянам діями агресора та підконтрольних йому 

терористичних угруповань; 

- створення та розбудова національної системи відновлення та 

постізоляційного супроводу громадян України, спрямованої на їх 

ефективну постізоляційну адаптацію, зокрема забезпечення осіб, 

звільнених з примусової ізоляції, якісною медичною, реабілітаційною та 

психологічною допомогою, удосконалення системи їх правового та 

соціального захисту; 

- створення та розвиток національної системи відновлення особового 

складу складових сектору безпеки і оборони в умовах ворожого 

середовища, згідно відповідних стандартів НАТО, зокрема розвиток 

системи реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу сил 

оборони, сил безпеки; 

- розроблення системи виявлення й попередження ризиків та загроз 

експлуатації осіб, звільнених з примусової ізоляції, та членів сімей таких 

осіб, в тому числі інформаційно-психологічної експлуатації;  
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- забезпечення ефективної міжвідомчої та міжсекторальної координації і 

взаємодії з питань осіб, які перебувають у примусовій ізоляції, звільнених 

з неї та членів сімей таких осіб;  

- напрацювання національної системи етичних вимог, державних та 

професійних стандартів в сфері реабілітації, психічного здоров’я, а також 

з питань документування злочинів проти людяності та військових 

злочинів з метою мінімізації ризиків ретравматизації осіб, звільнених з 

примусової ізоляції, членів їхніх сімей та членів сімей осіб, які 

перебувають у примусовій ізоляції,  імплементація норм міжнародного 

гуманітарного права та кращого світового досвіду в цих сферах; 

- організація скоординованого на державному рівні кваліфікованого, 

об’єктивного, оперативного інформування українського суспільства та 

міжнародної спільноти про дії української держави, спрямовані на 

розшук, повернення, звільнення та відновлення осіб, позбавлених свободи 

та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України, 

ідентифікацію загиблих; 

- активна системна взаємодія із стратегічними партнерами України з питань 

розшуку, повернення, звільнення та відновлення осіб, позбавлених 

свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України. 

Враховуючи чутливість проблемних питань, пов’язаних з 

перебуванням осіб в примусовій ізоляції та наслідками такого перебування, 

Концепцією публічної політки  щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України, варто визначити і 

особливості її реалізації. Зокрема, реалізація публічної політики щодо осіб, 

позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України, має передбачати розробку та реалізацію окремих стратегій та 

програм, спрямованих на досягнення її цілей або реалізацію визначеного 

комплексу її завдань. Для цього можуть реалізовуватись національні та 

міжнародні проекти, які мають відповідати таким цілям, завданням та 

враховувати особливості її реалізації. 
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Крім того, безпосередня реалізація публічної політики щодо осіб, 

позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України, передбачає, зокрема, вирішення таких першочергових завдань: 

1) Ефективне нормативно-правове забезпечення формування та реалізації 

публічної політики, зокрема процесів, процедур та заходів реінтеграції 

особового складу складових сектору безпеки та оборони, а також 

постізоляційного супроводу цивільних громадян, звільнених з примусової 

ізоляції, розроблення відповідних державних стандартів, методологічного 

та методичного забезпечення. 

2) Забезпечення ефективної міжвідомчої взаємодії та алгоритмізації роботи, 

спрямованої на вирішення проблемних питань осіб, позбавлених свободи 

та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України, з чітким 

розподілом сфер відповідальності за суб'єктами – учасниками процесу та 

усуненням дублювання функцій органів влади. 

3) Інституційне забезпечення формування та реалізації публічної політики 

щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної 

агресіїї проти України або її складових та здійснення експертного 

контролю за дотриманням її принципів, цілей та завдань, визначених 

стратегічними документами. 

Формування публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи та 

зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України, 

здійснюватиметься державними інститутами згідно їх повноважень, 

визначених Конституцією України: 

Президент України як гарант конституційних прав і свобод громадян 

України ініціює заходи, спрямовані на забезпечення та/або відновлення 

порушених прав осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок 

збройної агресії проти України, членів їх сімей. 

Верховна Рада України здійснює законодавче забезпечення публічної 

політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок 

збройної агресії проти України, та парламентський нагляд за її реалізацією. 
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Кабінет Міністрів України забезпечує безпосереднє формування та 

реалізацію публічної політики щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України, та координує дії 

центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування та/або 

реалізації такої політики в межах їх компетенції. 

Рада національної безпеки і оборони України здійснює моніторинг 

досягнення цілей та виконання завдань, визначених Концепцією. 

Планування та реалізацію публічної політики щодо осіб, позбавлених 

свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України, 

забезпечують Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ 

України, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  

України, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство охорони 

здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Служба 

безпеки України, інші складові сектору безпеки і оборони України. 

Облік осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок 

збройної агресії проти України, а також координація пошуку та 

звільнення/повернення таких осіб здійснюється Об’єднаним центром з 

координації пошуку, звільнення осіб, позбавлених свободи та зниклих 

безвісти внаслідок збройної агресії проти України. 

З метою мінімізації ризиків потрапляння особового складу складових 

сил оборони до полону, а також з метою забезпечення ефективного 

постізоляційного відновлення звільнених військовополонених складові сил 

оборони України мають створити та розвивати систему відновлення 

особового складу в умовах ворожого середовища згідно відповідних 

стандартизованих угод Північноатлантичного альянсу, при цьому питання 

стандартизації процесів відновлення особового складу складових сил 

оборони України в умовах ворожого середовища та контроль за дотриманням 

відповідних стандартів доцільно покласти на Міністерство оборони та 

Збройні Сили України. 
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Уряд України має створити умови для ефективної постізоляційної 

адаптації звільнених з примусової ізоляції громадян України. З метою 

забезпечення звільнених осіб професійною безпечною постізоляційною 

допомогою Міністерство оборони та Збройні Сили України можуть 

організувати проведення постізоляційних заходів за запитом інших 

державних органів України щодо звільнених з примусової ізоляції цивільних 

осіб.  

З метою підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії та 

оперативності у вирішенні проблемних питань осіб, позбавлених свободи та 

зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України, Урядом або 

іншими державними органами можуть створюватись міжвідомчі комісії. 

Всі заходи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів, які працюють з питаннями осіб, 

позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України, членів сімей таких осіб, доцільно планувати та здійснювати з 

урахуванням вимог цієї Концепції. Такі заходи мають сприяти ефективній 

постізоляційній адаптації звільнених осіб, відновленню їх фізичного і 

психічного здоров’я та здатності до самозабезпечення з урахуванням 

об’єктивних можливостей та потреб особи, громади та держави.  

Важливо пам’ятати, що держава має надавати особам, звільненим з 

примусової ізоляції, допомогу, спрямовану на їх постізоляційну адаптацію та 

відновлення здатності до самозабезпечення.  

Взаємодія державних органів з об’єднаннями громадян з питань осіб, 

позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти 

України, здійснюється з метою захисту національних інтересів України, а 

саме життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, реалізація 

яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний 

демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і 

добробуту її громадян. 
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Всі заходи, що їх держава здійснює для забезпечення відновлення та 

постізоляційного супроводу громадян України, мають плануватись і 

здійснюватися з урахуванням того, що упереджене ставлення до осіб, 

позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України та звільнених 

осіб, зокрема їх стигматизація й необґрунтована героїзація, ускладнюють 

процес їх відновлення та постізоляційної адаптації і створюють додаткові 

ризики для їх безпеки, безпеки членів їхніх сімей. 

Всі заходи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів, які залучаються до постізоляційного 

відновлення осіб, звільнених з примусової ізоляції, доцільно здійснювати з 

урахуванням зазначених принципів та завдань єдиної публічної політики 

щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної 

агресії проти України.  
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Додаток М 

Верифікація свідчень осіб,  

звільнених з примусової ізоляції 27.12.2017 

 

Відповідно до вимог, закріплених Положенням про офіс Прокурора 

МКС – Regulations of the Office of the Prosecutor (підсекцією 2, Положення 

36) першочерговим завданням під час документування свідчень злочинів для 

МКС є визначення надійності свідка, а також врахування його безпеки та 

добробуту, включаючи всі аспекти, пов'язані з ризиками ретравматизації.  

Реінтеграційна методологія передбачає застосування інструментів, які 

дозволяють з всього масиву інформації виокремити об’єктивну картину, яка 

надалі має застосовуватись в процесі підготовки особового складу складових 

сектору безпеки і оборони країни та веденні переговорних процесів. Разом з 

тим, ця верифікована інформація може (і має) бути використана в процесі 

документування злочинів проти людяності та військових злочинів. Таким 

чином, реінтеграційна модель дає можливість не тільки провести психо-

інформаційне розвантаження звільнених осіб, забезпечивши їх 

постізоляційну декомпресію, а й отримати за їх допомогою об’єктивну 

верифіковану інформацію, зокрема щодо злочинів, вчинених стосовно них, 

або свідками яких вони стали. 

В межах реалізованого в березні-квітні 2018го року проекту 

документування злочинів, вчинених щодо осіб, звільнених з примусової 

ізоляції 27.12.2017, було застосовано інструментарій, напрацьований в 

рамках реінтеграційної методології, а також здійснено оцінювання надійності 

свідка з урахуванням визначення ступеня ризику надання недостовірної 

інформації, запропоноване Оленою Сек та Іриною Лоюк, які безпосередньо 

проводили документування злочинів. Зазначене оцінювання ступеню ризику 

проводилось за такою прогресивною шкалою: 

30% і нижче - високонадійні свідчення; 

від 30% до 50% - достатньо надійні свідчення; 
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від 50% до 70% - свідчення під сумнівом; 

вище 70% - ненадійні свідчення. 

Для визначення ступеня ризика надання недостовірної інформації 

використовувались індикатори:  

- наявність обґрунтованих підстав вважати особу завербованою службами 

«ЛНР», «ДНР» чи Російської Федерації; 

- нестабільний психічний стан особи, наявність застережень психолога чи 

психіатра щодо стану особи; 

- наявність підозр щодо факторів, які спотворюють інформацію, зокрема: 

бажання спотворити інформацію через вчинення злочину, матеріальні 

інтереси, психічні потреби, конфлікт інтересів.  

Враховуючи вимоги Положення про офіс Прокурора Міжнародного 

кримінального суду документатори оцінювали ризик негативних наслідків 

надання свідчень для особи, членів її родини чи інших близьких людей. 

Таким ризиком вважається проживання родичів чи близьких людей на 

окупованих територіях Донецької чи Луганської областей. Інформація про 

наявність таких ризиків фіксувалась у документі, складеному за результатом 

опитування. 

Слід пам’ятати, що зазначені аспекти несуть ризики не лише для збору 

свідчень для Міжнародного кримінального суду про злочини проти 

людяності та військові злочини. Ті ж самі чинники можуть визначати 

поведінку та мотивацію звільненої особи під час проведення реінтеграційних 

та постізоляційних заходів, а також в подальшому житті. 

 

 

 

 


