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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. 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. 

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, 
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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, 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 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: 
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- 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 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 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 
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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 
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 
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публічного управління та 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. – 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 
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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-

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 юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (акт № 5343 від 26.06.2020). 

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. 

Отримані результати може бути застосовано для подальшого науково-
дослідного розроблення теоретико-методологічних питань, пов’язаних із 
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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 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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір, актуальність і стан розроблення теми 
дисертаційного дослідження, подано його загальну характеристику, вказано на 
зв’язок дисертації з науково-дослідними роботами, визначено мету, завдання, 
об’єкт, предмет, охарактеризовано методологічну базу, наукову новизну та 
практичну значущість одержаних результатів, наведено дані щодо апробації та 
опублікування результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретико-методичні засади механізмів публічного 

управління відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції» – 
досліджено полон як суспільно-політичне явище, проаналізовано та 
систематизовано категорійно-понятійний апарат у сфері відновлення особового 
складу в умовах ворожого середовища та постізоляційного відновлення осіб, 
звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, вітчизняний та зарубіжний досвід 
організації відновлення осіб, звільнених із примусової ізоляції, визначено завдання 
публічного управління у цій сфері. 

Запропоновано розширити категорійно-понятійний апарат у сфері відновлення 
особового складу в умовах ворожого середовища, визначений стандартами НАТО та 
провідними практиками країн – членів НАТО, категоріями, які враховують досвід 
України у проведенні реінтеграційних та постізоляційних заходів в умовах гібридної 
агресії, сформовано відповідний глосарій. Також автором надані пропозиції щодо 
поглиблення понятійно-категорійного апарату теорії державного управління в 
контексті визначення таких понять, як правовий механізм публічного управління – 

еволюційно сформована система нормативно-правових актів, які визначають та 
регулюють відносини публічного управління у відповідній сфері; 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.  

Проаналізовано відмінності між публічним та державним управлінням, 
обґрунтовано доцільність аналізу та застосування механізмів саме публічного 
управління у визначеній сфері. Окрему увагу приділено важливості врахування 
специфіки процесів постізоляційного відновлення під час визначення та виконання 
завдань публічного управління відновленням громадян, звільнених з вимушеної або 
примусової ізоляції, запропоновано стратегічні завдання публічного управління у 
відповідній сфері. Доводиться, що 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 (рис. 1). 
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Рис. 1. Види заходів відповідно до категорій осіб, звільнених з ізоляції 
 
За результатами дослідження запропоновано періоди формування та розвитку 

системи постізоляційного відновлення громадян України, сформовану на основі 
аналізу та узагальнення інформації про чисельність полонених та звільнених, 
обставини потрапляння та перебування військовослужбовців і цивільних осіб у 
примусовій ізоляції, а також з урахуванням особливостей процесу їхнього 
звільнення/повернення, змін у сприйнятті теми полону політичним керівництвом 
держави та українським суспільством, особливостей використання теми полону 
агресором та його проксі (перший – квітень 2014 – лютий 2015 рр. – період найбільш 
активних бойових дій, спрямованих на захист суверенітету та територіальної 
цілісності нашої держави; другий – березень 2015 – грудень 2016 рр. – підписання 
Мінських угод, лінія фронту стабілізувалась, сили оборони України перейшли 
здебільшого до ведення позиційних боїв; третій – 2017–2018 рр. – 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; четвертий – 2019–2020 рр. – 
характеризується суттєвою активізацією процесів звільнення українських громадян 
– як військовополонених, так і цивільних заручників та політичних в’язнів; 
поточний – починаючи з 2021 р. 

Запропоновано систематизований опис світового та вітчизняного досвіду 
організації роботи з людьми, звільненими з вимушеної або примусової ізоляції, що 
включає виділення й опис моделі стигматизації 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, 
урахування особливостей яких підвищить якість та обґрунтованість  рішень у цій 
сфері. 

У другому розділі – «Механізми публічного управління відновленням осіб, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції» – проаналізовано особисті та 
суспільні проблеми, спричинені потраплянням осіб до ізоляції та його наслідками, 
описано суть та характерні особливості розробленої інтегрованої міжвідомчої 
моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу осіб, звільнених з ізоляції, 
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схарактеризовано розроблений комплексний механізм публічного управління 
відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, та його 
складові, надано пропозиції щодо їхнього вдосконалення. 

Дослідженням були визначені та структуровані головні проблеми, 
нерозв’язання яких є джерелом ризиків та загроз для держави та суспільства в 
контексті перебування громадян нашої держави у примусовій ізоляції внаслідок 
збройної агресії РФ проти України, з обґрунтуванням шляхів їхнього розв’язання, а 
також комплекс негативних чинників впливу на ефективність заходів у сфері 
постізоляційного відновлення громадян, компенсувати вплив яких дозволяє 
організація процесів постізоляційного відновлення згідно з інтегрованою 
міжвідомчою моделлю реінтеграції та постізоляційного супроводу осіб, звільнених з 
вимушеної або примусової ізоляції. Це лягло підвалиною розроблення інтегрованої 
міжвідомчої моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу, що являє собою 
теоретично обґрунтовану та практично апробовану систему 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 у процесі роботи з людьми, 
звільненими з вимушеної або примусової ізоляції. Характерними особливостями 
інтегрованої міжвідомчої моделі реінтеграції та постізоляційного супроводу є: 
інтегрованість реінтеграційних та постізоляційних заходів; однакова важливість 
роботи з цивільним та військовим контингентами; можливість одночасної 
організації реінтеграційних та постізоляційних заходів з великою чисельністю 
звільнених осіб (робота з масовими звільненнями); організаційне наповнення фаз 
реінтеграційного та постізоляційного процесу, яке враховує специфіку збройної та 
гібридної агресії, контекст проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів, 
специфіку контингенту; міжвідомчий формат підготовки фахівців та роботи 
реінтеграційних груп; активне використання потенціалу міжвідомчої взаємодії; 
організація роботи з виявлення й аналізу гібридних ризиків і загроз як складової 
реінтеграційних та постізоляційних заходів; документування злочинів проти 
людяності та військових злочинів у рамках реінтеграційних або постізоляційних 
заходів; інтегрованість реінтеграційних, постізоляційних заходів із реабілітаційними 
та лікувальними заходами; 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 зумовлюється 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. 

У процесі дослідження розроблено комплексний механізм публічного 
управління постізоляційним відновленням громадян, що включає правовий, 
організаційний механізми, механізми міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, 
інформаційного забезпечення, обґрунтовано доцільність його застосування в системі 
публічного управління постізоляційним відновленням громадян та у процесі 
реалізації відповідної державної політики. Також запропоновано авторську систему 
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критеріїв оцінювання якості законодавчих актів та здійснено оцінювання за цими 
критеріями чинної нормативно-правової бази і проєктів законів, за результатами 
чого було зроблено висновок про необхідність удосконалення правового механізму, 
запропоновано шляхи удосконалення. 

Проаналізовано зміну ролі та місця недержавного сектору в публічному 
управлінні процесами постізоляційного відновлення громадян, обґрунтовано 
основні принципи таких змін, проаналізовано ефективність недержавного сектору у 
вирішенні нагальних проблемних питань цільової спільноти, сформульовано 
авторські принципи виділення як окремої публічної інституції самоорганізованих 
професійних спільнот. Запропоновано посилити організаційний механізм 
публічного управління відновлення громадян, звільнених з ізоляції, шляхом 
поєднання в єдину систему його складових, а саме: дій, спрямованих на звільнення 
осіб, які перебувають у примусовій ізоляції; допомоги членам сімей осіб, які 
перебувають у примусовій ізоляції; реінтеграційних та постізоляційних заходів; 
медичної та реабілітаційної допомоги звільненим особам; матеріальної допомоги 
звільненим особам одразу після звільнення; коректного інформаційного висвітлення 
процесу звільнення, або проблем осіб, що перебувають у примусовій ізоляції та 
звільнених осіб. 

Дослідженням обґрунтовано, що ефективно організована міжвідомча та 
міжсекторальна взаємодія є активним чинником мінімізації ризиків та підвищення 
ефективності управлінських рішень у сфері постізоляційного відновлення громадян. 
У процесі аналізу поточної практики організації міжвідомчої та міжсекторальної 
взаємодії виявлено порушення принципів публічного права в частині невтручання 
державних органів та громадських об’єднань у сфери діяльності одне одного та 
запропоновано шляхи усунення таких порушень. Також проаналізовано механізм 
інформаційного забезпечення та запропоновано шляхи його посилення, зокрема, 
доводиться, що моніторингові інструменти мають бути органічно вписаними в 
систему кейс-менеджменту та бути складовою міжвідомчого алгоритму 
адміністрування соціальних, психологічних, реабілітаційних потреб полонених та 
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній. 

У третьому розділі – «Шляхи удосконалення системи публічного управління 

відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції» – сформульовано 
пропозиції щодо організації публічного управління системою повернення 
(звільнення) та постізоляційного відновлення громадян України, визначено 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 
вдосконалення системи постізоляційного відновлення громадян України та 
пропозиції стосовно розроблення проєкту концепції державної політики щодо осіб, 
позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України. 

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 
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системи постізоляційного відновлення громадян, що визначається ефективністю її 
застосування для роботи як з особовим складом складових сектору безпеки і 
оборони, так і з цивільним населенням, проаналізовано можливості застосування 
зазначеної моделі як інструменту реформування сектору безпеки та оборони 
України, імплементації відповідних стандартів НАТО. Доводиться, що система 
відновлення особового складу в умовах ворожого середовища передбачає 
повноцінне функціонування таких взаємопов’язаних складових: системи реінтеграції 
особового складу, звільненого з вимушеної або примусової ізоляції й 
постізоляційного відновлення; системи підготовки особового складу до перебування 
в умовах ворожого середовища; системи прийняття рішень, пов’язаних із 
перебуванням особового складу у ворожому середовищі та забезпеченням 
повернення/звільнення ізольованого особового складу (рис. 2). Усі три складові 
системи мають функціонувати у глибокій постійній взаємодії і потребують єдиного 
підходу до кадрового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Система відновлення особового складу в умовах ворожого середовища 

та система постізоляційного відновлення громадян України 
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сфері, із зазначенням їхніх повноважень та функцій; зон відповідальності кожного з 
суб’єктів; суб’єкта, відповідального за комунікацію з цільовою групою та 
функціонування єдиного вікна; послідовності та безперервності дій суб’єктів; 
функціонального переліку громадських об’єднань, які захищають інтереси цільової 
спільноти, з якими має бути налагоджено міжсекторальну взаємодію, процесів 
публічного управління, які мають або можуть бути здійснені всіма визначеними 
суб’єктами для досягнення визначених цілей та завдань; критеріїв оцінювання 
результативності та ефективності процесів; системи моніторингу досягнення 
визначених цілей та завдань, процедури їхнього коригування; системи нормативно-
правових документів, якими забезпечується функціонал кожного з суб’єктів та 
спільний алгоритм дій, а також визначається порядок та критерії оцінювання 
ефективності процесів та вирішення питань цільової спільноти.  

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, своєю 
чергою, створює умови для оцінювання їхньої ефективності, а отже, і для 
оптимізації процесів.  

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 перешкод, що 
об’єктивно існують. 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.  

Робота містить авторські пропозиції до проєкту концепції державної політики 
щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії 
проти України. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, яке 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. 
Результати, отримані у процесі дослідження, підтверджують досягнення поставленої 
мети й вирішення завдань та 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 
доповнюють відповідну терміносистему НАТО поняттями, що враховують досвід 
проведення реінтеграційних, постізоляційних заходів та заходів постізоляційного 
супроводу в умовах гібридної агресії РФ, масових звільнень, одночасної роботи з 
військовим та цивільним контингентами, а також організацію постізоляційного 
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відновлення громадян на державному рівні, шляхом визначення, зокрема, таких 
понять, 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 рівня семантичної взаємосумісності та взаємодії відповідних систем 
України з системами країн НАТО. 

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 у примусовій 
ізоляції (проблеми, пов’язані з моментом та обставинами потрапляння осіб до 
примусової ізоляції; проблеми, пов’язані з перебуванням осіб у примусовій ізоляції, 
зокрема під час проведення псевдопроцесуальних дій, після завершення 
псевдопроцесуальних дій; проблеми, що виникають на етапі звільнення та 
повернення осіб з ізоляції; проблеми, що виникають в постізоляційний період; 
проблеми, що можуть мати місце в постадаптаційний період). 

2. 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 р. – лютий 2015 р., березень 2015 р. – грудень 2016 р., 2017–2018 рр., 2019–
2020 рр., поточний період (починаючи з 2021 р.), складену за критеріями 
чисельності полонених та звільнених, обставин потрапляння та перебування 
військовослужбовців і цивільних осіб у примусовій ізоляції, особливостей процесу 
їхнього 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 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, урахування особливостей яких підвищить якість та 
обґрунтованість  рішень у цій сфері. 

3. Проаналізовано проблему імплементації стандартів НАТО щодо змісту 
понять «стандарт» та «стандартизація», доведено, що ключовими  інструментами 
стандартизації у практиці НАТО є акти, що визначають стандартизовані вимоги, 
термінологічний апарат, а також комплекс заходів та процедур, якими стандарт 
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упроваджується, на підставі чого обґрунтовано обов’язковість стандартизації 
процесів відновлення особового складу в умовах ворожого середовища в Україні, 
зокрема обов’язковість стандартизації підготовки особового складу та контролю 
ступеня володіння ним знаннями та навичками, що відповідатимуть новим 
стандартизованим вимогам. 

4. 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 України; обґрунтовано 
доцільність її застосування у практиці публічного та військового управління як 
ефективного формату системної організації роботи з особами, звільненими з 
примусової ізоляції, зокрема під час створення національної системи 
постізоляційного відновлення громадян, під час організації та розвитку системи 
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; 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. 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. 

У процесі дослідження правового механізму запропоновано авторську систему 
критеріїв оцінювання якості законодавчих актів, а саме їхніх дієвості, ефективності, 
функціональності, еволюційності, структурності, та здійснено оцінювання за цими 
критеріями чинної нормативно-правової бази й законопроектів, зокрема 
проаналізовано негативні наслідки прийняття законодавчого акта низької якості. За 
результатами оцінювання запропоновано удосконалення правового механізму 
шляхом: упорядкування нормативно-правових актів із питань осіб, які перебувають 
у примусовій ізоляції або яких звільнено 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 особу може бути віднесено до 
визначених категорій, а також переліку видів допомоги, яка має надаватись 
державою таким особам, та основних складників системи постізоляційного 
відновлення громадян. 

Досліджено 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 спроможних виконувати деякі функції держави як окремої 
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публічної інституції, проаналізовано наслідки їхнього 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, у тому числі щодо виявлення гібридних 
загроз та напрацювання методів протидії їм. Запропоновано посилення 
організаційного механізму шляхом чіткого дотримання критеріїв публічної 
правосуб’єктності, запровадження чіткого контролю щодо неприпустимості 
виконання недержавними інституціями владних повноважень у сфері 
постізоляційного відновлення громадян, а також шляхом виділення професійних 
спільнот фахівців військових спеціалізацій як окремого суб’єкта публічного 
управління та окремого інституту публічного права; 

Доведено, що ефективно організовані міжвідомча та міжсекторальна взаємодія 
є активним чинником мінімізації ризиків та підвищення ефективності управлінських 
рішень у сфері постізоляційного відновлення громадян. У процесі аналізу поточної 
практики організації міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії виявлено порушення 
принципів публічного права в частині невтручання державних органів та 
громадських об’єднань у сфери діяльності одне одного та запропоновано шляхи 
усунення таких порушень. Механізм міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії у 
сфері відновлення осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, 
запропоновано посилити шляхом відмови від міжвідомчих комісій як основного 
формату міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії, з одночасним визначенням 
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, запровадженням 
алгоритмізації процесів постізоляційного відновлення та чіткого розмежування сфер 
відповідальності суб’єктів відносин у сфері відновлення осіб, звільнених з 
вимушеної або примусової ізоляції, із забезпеченням включення до цього процесу 
всіх суб’єктів публічного права в межах їхніх визначених законом повноважень. 
Така алгоритмізація дозволить системно інтегрувати процеси міжвідомчої та 
міжсекторальної взаємодії, що є особливо важливим у 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 у 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 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. 
 6. Обґрунтовано доцільність та необхідність створення на національному рівні 
системи повернення (звільнення) та постізоляційного відновлення громадян 



17 
 

України. Запропоновано формат співвіднесення національної системи повернення та 
постізоляційного відновлення громадян України із системою відновлення особового 
складу складників сектору безпеки і оборони в умовах ворожого середовища, яку 
має бути сформовано та яка має функціонувати згідно з відповідними стандартами 
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, упровадження 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. 

Розроблено пропозиції до проєкту концепції публічної політики щодо осіб, 
позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії проти України. 
Результати дослідження застосовано під час розроблення правових актів, документів 
стратегічного планування, а також у практиці роботи Офісу Президента України, 
Апарату Ради національної безпеки і оборони, Уряду, центральних органів 
виконавчої влади, сил оборони, сил оборони з правоохоронними функціями, сил 
безпеки та розвідувальних органів України. Результати дослідження може бути 
безпосередньо застосовано у сфері публічного та військового управління, 
забезпеченні діяльності сил оборони країни, наукових та аналітичних дослідженнях 
у царині національної безпеки, а також у системі військової освіти. 
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Автором розроблена інтегрована міжвідомча модель реінтеграції та 
постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, 
адаптована 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 і враховує особливості розвитку 
України, обґрунтовано доцільність її застосування у практиці публічного та 
військового управління. 

Автором також розроблений комплексний механізм публічного управління 
відновленням осіб, звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, який включає  
модернізовані автором взаємозв’язані нормативно-правовий, організаційний 
механізми, механізми інформаційного забезпечення, міжвідомчої та 
міжсекторальної взаємодії, застосування яких у системі публічного управління 
постізоляційним відновленням громадян та у процесі реалізації відповідної 
публічної політики забезпечить системність, координованість та синергію заходів, 
що загалом сприятиме підвищенню ефективності публічного управління в цій сфері, 
запропоновані шляхи посилення кожної зі складових розробленого комплексного 
механізму. 

Робота містить авторські пропозиції до проєкту концепції публічної політики 
щодо осіб, позбавлених свободи та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії 
проти України. Результати дослідження може бути безпосередньо застосовано у 
сфері публічного та військового управління, забезпеченні діяльності сил оборони 
країни, у наукових та аналітичних дослідженнях у сфері національної безпеки, а 
також у 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. 
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Zaretska N. Mechanisms of Public Administration for the Recovery of 
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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. 

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, 
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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. 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. 

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. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Відповідальний за випуск Семенченко Андрій Іванович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 20 березня 2021 р. Формат 60 х 90. Папір офсетний. 

Друк лазерний. Обл.-вид. арк. 1,9. Наклад 120 прим. Зам. № 46/20-04. 

Віддруковано з оригінал-макета в типографії ПП «Стиль-Іздат». 

61058, м. Харків, вул. Тринклера, 2, 1-й корпус, поверх 2, кімн. 19;  

тел. (057) 758-0108. 

Електронна адреса: stil-izdat@ukr.net 

 

 


