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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ВНУТРІШНьО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІб

Гожда К.Є., Рекотова О.П.
національний юридичний університет імені ярослава Мудрого

у даній статті розглядається адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в україні.  
це явище перетворилося на одну з найбільш нагальних політичних та гуманітарних проблем. Стаття 
також присвячена дослідженню історичної еволюції та теоретичних підвалин формування поняття внут-
рішньо переміщених осіб. проаналізовані підходи до теоретичного визначення поняття внутрішньо пере-
міщених осіб на різних етапах розвитку правових систем. автор звертає увагу на сучасний підхід інтер-
претації даного терміну.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, вимушене переміщення, особи переміщені всередині краї-
ни, правовий статус, правове положення.

постановка проблеми. з моменту набуття 
незалежності україна вперше стикаєть-

ся з проблемою внутрішнього переселення своїх 
громадян. за останні чотири роки в україні була 
створена нормативна основа та інституційний 
механізм забезпечення прав внутрішньо пере-
міщених осіб. при цьому значна кількість колі-
зій та прогалин у законодавстві щодо внутріш-
ньо переміщених осіб, відсутність довгострокової 
стратегії інтеграції та реінтеграції зумовили не-
обхідність написання наукової статті. висвітлення 
проблеми взаємодії між органами публічної адмі-
ністрації та внутрішньо переміщеними особами 
має не лише теоретичне, а й практичне значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
дослідженням міграційних процесів у напрямі 
питань внутрішньо переміщених осіб займали-
ся правознавці, політологи, соціологи та еконо-
місти. окремі аспекти внутрішньо переміщених 
осіб в україні розглядалися у працях і. араке-
лова, о. Балуєва, о. Гончаренко, о. кузьменко, 
С. пирожкова, о. піскуна, М. Шульги; т. доро-
нюка та а. Солодько, які вивчали та аналізува-
ли ситуації з внутрішньо переміщеними особами 
в україні. Слід зауважити, що правовий ста-
тус внутрішньо переміщених осіб досліджували 
о.Гостева, Б. захаров, М. ковтун, к. лук’янова, 
Ю. рогозян, о. фесенко.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження адміністративно-правового ста-
тусу внутрішньо переміщених осіб в україні на 
основі аналізу міжнародного та національного 
законодавства щодо вимушених переселенців 
та практики його застосування.

Виклад основного матеріалу. в україні вна-
слідок неприхованої агресії російської федера-
ції, окупації криму та війни на сході україни 
відбулося найбільше внутрішнє переміщення 
в Європі з часів другої світової війни. події, що 
відбулися з лютого 2014, істотно вплинули на 
стан забезпечення прав і основоположних свобод 
значної частини українського населення та, без-
перечно, запам’ятаються як роки безпрецедент-
ного випробування для громадян україни.

Станом на 04.01.2018 за даними структур-
них підрозділів соціального захисту населення 
обласних та київської міської державної адмі-
ністрацій на обліку перебуває 1 492 100 внут-
рішньо переміщених осіб з донбасу і криму, 
з них: 442 449 працездатних осіб, 227 723 дити-

ни та 841 928 непрацездатних осіб (пенсіонерів 
та осіб з інвалідністю) [1, с. 352].

як свідчать дані, протягом 2017 року загаль-
на чисельність облікованих внутрішньо пере-
міщених осіб зменшилась на 160 тисяч осіб або 
11% в порівнянні з попереднім роком [1, с. 354].  
не зважаючи на зменшення чисельності внутріш-
ньо переміщених осіб, взятих на облік, на сьогод-
ні не можна говорити про стабілізацію ситуації 
в україні з внутрішнім переміщенням, належне 
забезпечення умов для реалізації переміщеними 
особами своїх прав, а також гарантування дер-
жавою конституційних прав тим громадянам, які 
залишилися проживати на тимчасово окупованій 
та неконтрольованих територіях.

для того, щоб розглянути особливості та про-
блеми адміністративно-правового статусу вну-
трішньо переміщенних осіб (далі – впо), необхід-
но дати визначення самому поняттю «внутрішньо 
переміщена особа».

у наукових працях можна зустріти безліч по-
нять, які застосовують до подібної категорії осіб, 
наприклад: «внутрішній мігрант», «внутрішній бі-
женець», «вимушений мігрант», «переселенець», 
«вимушений переселенець», але найбільш зміс-
товним за визначенням є саме термін «внутріш-
ньо переміщена особа». у міжнародному праві для 
впо застосовується термін internally displaced 
persons (idP) [2, c. 113]. термін displaced persons 
(переміщені особи), що вважається єдиним за-
гальновживаним для цієї категорії осіб, був вве-
дений в науковий обіг російсько-американським 
демографом Є.М. кулішером, вперше цей термін 
з’явився на сторінках праці «переміщення насе-
лення в Європі» (1943) та відносився до осіб, які 
в результаті другої Світової війни були змушені 
змінити своє місце проживання [3, c. 187].

в 1972 г. управління верховного комісара оон 
у справах біженців, керуючись гуманними заува-
женнями, включило "осіб, переміщених всередині 
країни" до програми допомоги та відновлення для 
біженців та репатріантів [4, c. 26]. проте внутріш-
ньо переміщені особи інституційно отримали окре-
мий статус у міжнародному праві лише у 1992 році 
в рамках мандату, наданого представнику Гене-
рального секретаря оон з питань внутрішньо пе-
реміщених осіб п. францису денгу. першим право-
вим документом для забезпечення прав внутрішньо 
переміщених осіб є керівні принципи організації 
об’єднаних націй з внутрішнього переміщення.
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в аналітичній доповіді представника Гене-
рального секретаря з внутрішньо переміщених 
осіб було надане робоче визначення впо як «осіб, 
які у великих кількостях раптово або несподівано 
були змушені покинути свої будинки, внаслідок 
збройних зовнішніх та внутрішніх конфліктів, 
систематичних порушень прав людини, еколо-
гічних або антропогенних катастроф, і які пере-
бувають на території країни свого походження» 
[4, c. 26]. таким чином, поняття внутрішньо пе-
реміщених осіб, запропоноване представником, 
значно розширило підстави, які могли призвес-
ти до примусового пересування громадян, окрім 
збройних конфліктів, вони порушерювались на 
порушення прав людини та екологічних лих. 

за дорученням Генеральної асамблеї оон  
і комісії з прав людини були розроблені 
і в 1998 прийняті «керівні принципи з питань 
переміщених всередині країни осіб», що є осно-
воположним актом у сфері захисту внутрішньо 
переміщених осіб на міжнародному рівні. 

керівні принципи представляють собою набір 
з 30 рекомендацій, які дають визначення вну-
трішньо переміщених осіб, пропонують огляд зна-
чного масиву існуючих міжнародних інструмен-
тів у сфері захисту основних прав людини, і опис 
рівня відповідальності держав. незважаючи на те, 
що рекомендації не носять обов'язкового характе-
ру для держав, вони є мінімальними стандартами 
роботи з внутрішньо переміщеними особами і ви-
користовуються державами та установами.

у п. 2 даного документу визначено поняття 
впо, відповідно до якого внутрішньо переміще-
ні особи – це особи чи групи осіб, яких змусили 
або вони вимушені були залишити свої будинки 
або місця звичного проживання, зокрема, з метою 
уникнення наслідків військового конфлікту, про-
явів насильства, недотримання прав людини чи 
внаслідок антропогенної катастрофи, проте, які не 
залишили міжнародно-визнаних меж держави [5]. 

оскільки термін «впо» включає в себе осіб, 
які постраждали внаслідок екологічних і техно-
генних лих, під це визначення цілком підпадають 
деякі категорії громадян, які почали з’являтись 
задовго до окупації криму, збройного конфлік-
ту на донбасі та навіть здобуття незалежності 
україни.

так, унаслідок аварії 26 квітня 1986 р. на чор-
нобильській аеС було евакуйовано та переселе-
но 162 тис. осіб з радіоактивно забруднених те-
риторій 76 населених пунктів. 

перший акт програмного змісту – постано-
ва верховної ради СрСр “про єдину програму 
щодо ліквідації наслідків аварії на чорнобиль-
ській аеС і ситуацію, пов’язану з цією аварією” 
(на 1990–1992 рр.), був затверджений лише че-
рез чотири роки після аварії – 25 квітня 1990 р.  
до прийняття закону верховної ради урСр 
«про соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок чорнобильської катастрофи»  
(від 28 лютого 1991 р) діяли виключно накази 
галузевих міністерств і відомств, які були пере-
важно засекреченими. таким чином, помилковим 
буде твердження про те, що нормативне регулю-
вання впо було закріплене в 2014 році. 

лише через 9 місяців після початку тимчасо-
вої окупації частини території україни та через 
7 – після розв’язання збройного конфлікту на 

Сході країни, був прийнятий профільний закон. 
в україні, з об’єктивних причин, ще до прийняття 
профільного закону було прийнято ряд підзакон-
них нормативно-правових актів, що регулювали 
певні адміністративні питання стосовно поселен-
ня, соціального забезпечення та реєстрації пере-
селенців. наприклад, постанови кМу: «питан-
ня соціального забезпечення громадян україни, 
які переміщуються з тимчасово окупованої те-
риторії та районів проведення антитерористич-
ної операції» (від 11 червня 2014 р. № 588-р);  
«про забезпечення тимчасового проживання 
сімей, які переселилися з автономної респу-
бліки крим та м. Севастополя» (від 25 червня 
2014 р. № 213); «про державну службу украї-
ни з питань автономної республіки крим, міс-
та Севастополя та тимчасово переміщених осіб»  
(від 17 липня 2014 р. № 297); «про затвердження 
порядку використання коштів, що надійшли від 
фізичних та юридичних осіб, для надання одно-
разової грошової допомоги постраждалим особам 
та особам, які переміщуються з тимчасово оку-
пованої території україни або району проведен-
ня антитерористичної операції» (від 01 жовтня 
2014 р. № 535); «про облік осіб, які переміщу-
ються з тимчасово окупованої території україни 
та районів проведення антитерористичної опера-
ції» (від 01 жовтня 2014 р. № 509); «про надан-
ня щомісячної адресної допомоги особам, які пе-
реміщуються з тимчасово окупованої території 
україни та районів проведення антитерористич-
ної операції, для покриття витрат на проживан-
ня, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг» (від 01 жовтня 2014 р. № 505) [6, c. 159]. 
це, у свою чергу, ускладнювало застосування 
відповідних норм як для простих громадян, так 
і для юристів.

прийняття закону україни «про забезпечен-
ня прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
(від 20.10.2014) сприяло вирішенню багатьох про-
блем впо, в тому числі в національному законо-
давстві було вперше надано визначення поняттю 
впо. Стаття 1. цього закону закріплювала по-
няття внутрішньо переміщеної особи. відповід-
но до закону, внутрішньо переміщеною особою 
є громадянин україни, який постійно проживає 
в україні, якого змусили або який самостійно по-
кинув своє місце проживання у результаті або 
з метою уникнення негативних наслідків зброй-
ного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, масових порушень прав лю-
дини та надзвичайних ситуацій природного чи 
техногенного характеру [7].

закон був визнаний міжнародною спільнотою 
прогресивним і таким, що в цілому відповідає 
міжнародним стандартам у сфері захисту прав 
впо. однак, враховуючи те, що держава вперше 
зіткнулась з таким викликом – масове внутріш-
нє переміщення протягом короткого періоду часу 
(з метою уникнення негативних наслідків тимча-
сової окупації або збройного конфлікту, рішення 
щодо переміщення людьми приймалось швидко, 
без попередньої підготовки такого переміщен-
ня) – цілком очікувано, що вже невдовзі постала 
необхідність перегляду деяких положень закону 
№ 1706, зумовлена практикою їх застосування 
та динамічною зміною соціально-політичної ситу-
ації в країні. тому у лютому 2015 року у вер-
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ховній раді україни був зареєстрований проект 
закону україни «про внесення змін до деяких за-
конів україни щодо посилення гарантії дотриман-
ня прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

законом україни «про внесення змін до де-
яких законів україни щодо посилення гарантій 
дотримання прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб» (від 24.10.2015) було внесено зміни до 
закону україни «про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб» у визначення 
поняття впо, відтепер до даної категорії осіб, 
окрім громадян україни було віднесено іноземців 
та осіб без громадянства. внутрішньо переміще-
ною особою є громадянин україни, іноземець або 
особа без громадянства, яка перебуває на тери-
торії україни на законних підставах та має право 
на постійне проживання в україні, яку змусили 
залишити або покинути своє місце проживання 
у результаті або з метою уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової оку-
пації, повсюдних проявів насильства, порушень 
прав людини та надзвичайних ситуацій при-
родного чи техногенного характеру (ч. 1 ст. 1 зу 
«про забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб») [8].

окрім цього зміни передбачали, зокрема, удо-
сконалення процедури обліку внутрішньо пере-
міщених осіб, оскільки в першій редакції закону 
внутрішньо переміщеною особою міг бути лише 
громадян україни. при цьому не враховувалось, 
що на території автономної республіки крим 
та у східних областях країни на законних під-
ставах проживають громадяни інших держав або 
особи без громадянства, які разом з громадянами 
україни були вимушені рятуватись від негатив-
них наслідків тимчасової окупації та збройного 
конфлікту. також розширився перелік докумен-

тів, що підтверджують фактичне проживання 
людини на окупованій території. Ще одна про-
блема, яка була вирішена у новій редакції за-
кону, пов’язана із скасуванням положення про 
необхідність проставлення територіальним під-
розділом державної міграційної служби на до-
відці про взяття на облік впо відмітки про 
реєстрацію місця проживання впо, у законі 
встановлюється безстроковість дії цієї довідки.

Висновки і пропозиції. узагальнюючи те-
оретичні погляди учених та нормативну базу, 
встановлено, що адміністративно-правовий ста-
тус особи – це складова загального статусу, яка 
визначає місце і роль, яку особа посідає в адмі-
ністративно-правових відносинах (що виникають 
між громадянином, суб’єктами публічної адмі-
ністрації та їх представниками). Саме динаміч-
ність розвитку адміністративного законодавства 
визначає нестабільність цього виду статусу по-
рівняно із загальноправовим.

отже, адміністративно-правовий статус вну-
трішньо переміщених осіб (впо) – це тимчасове 
правове становище громадян та/або іноземців, 
яке вони займають у відносинах з органами пу-
блічної адміністрації, що характеризується на-
явністю додаткових гарантій реалізації наданих 
їм прав, зокрема, права на участь у державному 
управлінні, права на отримання адміністратив-
них і соціальних послуг, а також виконання пу-
блічних обов’язків на території, відмінній від їх 
попереднього постійного місця проживання. цей 
термін надасть змогу вдосконалити понятійний 
апарат науки адміністративного права та в по-
дальшому використовувати його під час зако-
нодавчого регулювання міграційних відносин, а 
також більш ефективно здійснювати державний 
контроль за внутрішньо переміщеними особами.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ

Аннотация
в научной статье рассматривается административно-правовой статус внутренне перемещенных лиц 
в украине. Это явление превратилось в одну из наиболее насущных политических и гуманитарных 
проблем. Статья посвящена исследованию исторической эволюции и теоретический основы формирова-
ния понятия внутренне перемещенных лиц. проанализированы подходы к теоретическому определению 
понятия внутренне перемещенных лиц на разных этапах развития правовых систем. автор обращает 
внимание на современный подход к интерпретации определения внутренне перемещенных лиц.
Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, внутреннее перемещение, лица перемещенные вну-
три страны, правовой статус, правовое положение.
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tHe genesis of tHe concept of internally displaced persons

summary
the article deals with the administrative legal status of internally displaced persons in ukraine. this phe-
nomenon which has turned into one of the most pressing political and humanitarian challenges. article 
is devoted to research historical evolution and theoretical basis formed of the concept of « internally dis-
placed persons». the approaches to theoretical determination of internally displaced persons at different 
stages of development of legal systems are analyzed. the author focuses attention on the modern approach 
to the interpretation of the concept of internally displaced persons.
Keywords: internally displaced people, forced displacement, persons displaced within the country, legal 
status, legal position.


