
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4 

70 ISSN 2078-3566 

 
УДК 340.132.6-054.73 

Ісаєва Н.С. © 
 аспірант  

(Дніпропетровський державний  
університет внутрішніх справ) 

 
DOI:10.31733/2078-3566-2018-6-70-75 

 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ  

ПОНЯТТЯ «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ» 
 
Досліджено поняття «внутрішньо переміщені особи» в українському законодавстві. Про-

аналізовано теоретико-правові підходи до поняття «внутрішньо переміщені особи» та запропоно-
вано авторське його визначення. Акцентовано увагу на необхідності приведення юридичних тер-
мінів до таких, які мають однакове визначення в усіх актах з метою виключення можливості 
різного тлумачення правових норм. Наголошено, що соціальний захист внутрішньо переміщених 
осіб є складовою цілеспрямованої соціально-економічної політики держави, хоча і потребує вели-
ких матеріальних витрат. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, міграція, керівні принципи, захист прав, 
права людини, соціально-економічні права, культурні права, конфлікт, державний кордон. 

 
Постановка проблеми. Питання міжнародного захисту внутрішньо переміщених 

осіб є предметом міждержавного співробітництва. Будь-який військовий конфлікт поро-
джує такі явища, як внутрішньо переміщені особи, біженці та кризи. Україна вперше 
зіткнулась з проблемою внутрішньо переміщених осіб та захистом їх соціально-
економічних та культурних прав, свобод й гарантій їх реалізації у 2014 році.  

Саме з цього часу нашою державою розпочато впровадження низки нормативно-
правових актів та вивчення міжнародного досвіду врегулювання подібних процесів з 
метою вирішення специфічних проблем внутрішньо переміщених осіб. 

Процес вимушеного переміщення населення, незалежно від подій, що його спричи-
нили, має багато негативних сторін та наслідків. В Україні масова міграція обумовлена 
виникненням збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей. Велика 
кількість людей була змушена покинути свої домівки та переміститись до інших населе-
них пунктів, не перетинаючи кордон своєї країни, у зв’язку з підвищеною небезпекою у 
різних сферах життєдіяльності. Здебільшого ця категорія осіб постраждала матеріально, 
зіткнувшись з проблемами правового, майнового та соціокультурного характеру. 

Правовий нігілізм, який має місце на законодавчому рівні, та неоднакове застосу-
вання і тлумачення поняття «внутрішньо переміщені особи» як у нормативно-правових 
актах, так і серед науковців призводить до ускладнення визначення правового статусу 
останніх та їх дискримінації. 

Сьогодні виникла необхідність перегляду значної кількості уявлень про статус 
внутрішньо переміщених осіб, що існували до цього часу. Актуалізація даного питання  
обумовлена певними обставинами, з якими стикнулась Україна за останні роки, та кур-
сом на розбудову демократичної, правової держави, яка спроможна захистити громадян 
своєї країни не тільки у мирний час, а й під час збройних конфліктів. Юридична наука 
потребує конструктивного аналізу минулих досягнень та прорахунків і синтезу нових 
методологічних напрацювань, досконаліших конструкцій правових норм.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Ті чи 
інші питання захисту соціально-економічних та культурних прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб та гарантій їх реалізації досліджено в роботах таких науковців: О. Бо-
родіна, О. Балакірєва, М. Буроменський, О. Виноградова, М. Вінсент, А. Гринчак, 
О. Гончаренко, Дронюк, Б. Захаров, І. Козинець, О. Кузьменко, К. Крахмальова, Є. Ліба-
нова, О. Малиновська, В. Новік, Л. Наливайко, Р. Наджафгулієв, О. Особова, Т. Семигі-
на, В. Стешенко, С. Чехович, Г. Христова, Л. Шестак,  В. Шелюк, М. Шульга, А. Ястре-
бова та ін.  

Метою статті є визначення теоретико-правових проблем, пов’язаних із захистом 
соціально-економічних та культурних прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та 

                                                           
© Ісієва Н.С., 2019 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4 

ISSN 2078-3566 71 

гарантій їх реалізації, комплексний аналіз поняття «внутрішньо переміщена особа» та  
формування власної дефініції. 

Виклад основного матеріалу. Воєнні дії незалежно від їх масштабів завжди при-
зводять до руху населення як по вертикалі, так і по горизонталі. По вертикалі воно зви-
чайно лише зменшується, оскільки воєнні дії ведуть до людських втрат. По горизонталі 
відбувається рух в усі сторони від епіцентра подій. Це явище закономірне і зрозуміле, 
оскільки люди тікають від небезпеки. Тобто, на відміну від постійної добровільної внут-
рішньої міграції, яка була до цього часу в Україні, з’являється вимушена міграція. Одні-
єю з характерних рис цього виду міграції є стабільно погане або навіть можливе погір-
шення соціально-економічного становища у більшості випадків. Масова міграція 
населення всередині країни пов’язана з низкою особливих проблем, що виникають як у 
внутрішньо перемішених осіб, так і в суспільстві в цілому, – відбувається абсолютне 
спрощення поведінки людини заради виживання, однак це породжує загальну невизна-
ченість у суспільних відносинах. Відсутність реальних перспектив відновлення в най-
ближчій перспективі контролю держави над тимчасово окупованими територіями зумо-
влює необхідність розроблення адекватних адаптаційних стратегій [1].  

Наслідком подій, що склалися в країні, є економічна, політична і соціальна криза. 
Дії держави повинні бути спрямовані в першу чергу на подолання кризових явищ та ста-
білізації ситуації у суспільстві. Однією з головних проблем, з якими зіштовхнулася дер-
жава, є внутрішньо переміщені особи [2, c. 110–116]. 

Проголошення України незалежною, суверенною державою дало поштовх до зна-
чних змін у суспільстві. Проте трансформації відбувалися не тільки в нашій державі. 
Сучасний світ стає дедалі більше конфронтаційним, конфліктним, збільшується число 
війн, що призводить до значного зростання міграційних потоків. Так, у деяких країнах 
Європи спостерігалися бурхливі політичні процеси, що змусили громадян цих країн шу-
кати притулку й захисту в інших державах. Поява такої незахищеної категорії осіб істо-
тно впливає на стан економічного, культурного та соціального розвитку суспільства й 
потребує особливого правового регулювання. Саме тому питання, пов’язані з цим яви-
щем, постійно перебувають у полі зору не тільки міжнародних гуманітарних організацій, 
а й урядів багатьох країн, у тому числі українського [3, c. 218–224]. 

За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 04 червня 
2018 року взято на облік 1 509 340 внутрішньо переміщених осіб, або 1 233 540 сімей з 
Донбасу  та Криму [4].  

У Керівних принципах з питань внутрішнього переміщення, внутрішньо перемі-
щені особи – є особи, які всупереч власним бажанням змушені залишати домівки через 
жорстокі конфлікти, масові порушення прав людини або інші непередбачувані та трагіч-
ні події, але які лишилися в межах кордонів своєї країни [5]. 

Внутрішньо переміщені особи це також особи або групи осіб, які були змуше-
ні/зобов'язані втекти або виїхати зі своїх домівок або місць звичайного проживання, в 
результаті або для того, щоб уникнути наслідків великомасштабних будівельних проек-
тів; та які не перетнули міжнародно визнаного державного кордону [6]. 

Сьогодні українське законодавство із захисту прав внутрішньо переміщених осіб 
тільки формується, хоча такі особи з’явилися на території країни ще в 2014 році.   

Вперше у вітчизняному законодавстві було закріплено визначення внутрішньо 
переміщеної особи Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб». У першій редакції вказаного закону такою особою визначався громадя-
нин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно по-
кинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових по-
рушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру 
(редакція ЗУ від 20.10.2014).  Згодом у вищезазначений Закон було внесено зміни, у то-
му числі до тлумачення самого визначення «внутрішньо переміщена особа». За діючою 
редакцією Закону, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець 
або особа без громадянства, яка перебуває на території 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 окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини 
та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [7].  

З аналізу першої та діючої редакцій Закону вбачається, що певний проміжок часу 
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існувала дискримінація осіб, які мали право на отримання статусу внутрішньо перемі-
щеної особи. Верховною Радою України у 2015 році було внесено певні зміни до закону 
та усунуто недоліки, оскільки Україна, як європейська держава, піклується не тільки про 
своїх громадян, а й про іноземців та осіб без громадянства, які перебували на території 
України на законних підставах та мали право на постійне проживання в Україні, які пе-
реселилися з тимчасово окупованої території України й районів проведення антитерори-
стичної операції в інші регіони України. 

 Сьогодні у законодавчих актах є певна колізійність у використанні (вживанні) 
визначення терміна «внутрішньо переміщена особа». Так, у Комплексній державній про-
грамі щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які пере-
селилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерорис-
тичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року [8] вживається як 
визначення «внутрішньо переміщена особа, так і «переселені громадяни».  

Крім того, у Порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно 
у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території вжи-
вається ще термін «переселенець» – особа, що проживала на радіоактивно забрудненій 
території і відселена згідно із списком, складеним облдержадміністрацією, або пересели-
лася самостійно на підставі направлення, виданого облдержадміністрацією місця відсе-
лення [9], хоча ця категорія  осіб, відповідно до чинного законодавства України, належить 
до внутрішньо переміщених осіб, наслідком чого є неузгодженість правових норм. 

В Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у 
Збройних Силах України також змінено тлумачення визначення «внутрішньо переміще-
на особа». Вказаний нормативно-правовий акт був прийнятий у 2017 році, через декілька 
років після прийняття профільного Закону. Крім того, вказана Інструкція була зареєст-
рована Міністерством юстиції України, а отже, пройшла певну процедуру, передбачену 
для реєстрації нормативно-правових актів. Однак за приписами Інструкції, внутрішньо 
переміщена особа – громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка пе-
ребуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживан-
ня в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті 
або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних 
проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 
техногенного характеру [10]. Слід зазначити, що у профільному Законі зазначено «тим-
часової окупації», у вищевказаній Інструкції «окупації». Такі випадки призводять до 
правового нігілізму в суспільстві. 

У правовій літературі існують такі теоретичні погляди щодо тлумачення вказано-
го поняття. Зокрема, М. Ніколайчук зауважує, що внутрішньо переміщені особи – це 
специфічна цільова група реалізації міграційної політики, якій притаманні різнорідні 
ознаки, детерміновані особливими потребами, особистісними характеристиками та 
впливами зовнішнього середовища [11, p. 105–112]. М. Менджул та Ю. Паніна тлума-
чать поняття «внутрішньо переміщені особи», як особи, які постійно проживали на тери-
торії держави (у тому числі громадяни, іноземці та особи без громадянства) і були ви-
мушені покинути місця свого постійного проживання та переселитись у межах цієї самої 
держави у зв’язку з реальною загрозою для життя, здоров’я їх особистого або членів 
їхніх сімей, масовими порушеннями прав людини, переслідуваннями, що спричинені 
воєнними діями, збройними конфліктами, масовими проявами насильства, надзвичай-
ними ситуаціями природного чи техногенного характеру [12, с. 296]. Г. Гудвін-Гілл ви-
значає поняття внутрішньо переміщених осіб, як осіб, котрі змушені раптово втікати зі 
своїх будинків у великих кількостях у результаті збройного конфлікту, внутрішньої во-
рожнечі, систематичних порушень прав людини або стихійних лих і перебувають на те-
риторії власної країни [13, c. 314–315]. В енциклопедії за редакцією Ю. Римаренка, вну-
трішньо переміщена особа – це людина, яка вимушено переміщується з місця постійного 
проживання всередині своєї країни внаслідок збройного конфлікту, внутрішнього без-
ладдя, систематичного порушення прав людини, а також внаслідок природних катакліз-
мів [14, с. 95]. Н. Прокушева, акцентує увагу на тому, що характерною рисою «внутріш-
ніх» мігрантів є переміщення в межах однієї держави під впливом різних факторів, які 
створюють небезпеку або унеможливлюють проживання на певній території, та які ви-
никають у цій же країні або регіоні [15, с. 258]. Зарубіжний науковець Ф. Мейдінг вба-
чає, що внутрішньо переміщені особи – це люди, які залишають свої  будинки, але не 
перетинають кордонів, підконтрольні своїм урядам та державі-суверену. Внаслідок чут-
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ливості суверена, міжнародні втручання дозволяються лише у виняткових або надзви-
чайних обставинах для вирішення внутрішніх справ [16]. Л. Наливайко та А. Орєшкова 
визначають внутрішньо переміщену особу як громадянина України, а також громадяни-
на іншої держави чи особи без громадянства, які перебувають на території України на 
законних підставах та мають право на постійне проживання на території України, який 
змушений залишити місце свого постійного проживання всередині міжнародно визна-
них кордонів держави внаслідок: побоювань стати жертвою переслідувань, неможливос-
ті повною мірою користуватися гарантованими законодавством України захистом у міс-
ці свого постійного проживання; існування загрози для свого життя або членів своєї 
сім’ї, безпеки чи свободи; відчуття на собі або членах своєї сім’ї наслідків насильства в 
ситуаціях збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини; зовнішньої 
агресії; іноземної окупації; громадянської війни; збройних зіткнень на етнічній, релігій-
ній, мовній чи іншій основі, що порушують громадський порядок у місці його постійно-
го проживання; надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [17, 
с. 38]. М. Сірант зазначає, що особи переміщені всередині країни – це люди чи групи 
людей, які були вимушені покинути свої домівки, щоб урятуватися від збройних конфлі-
ктів, проявів насильства або масових порушень прав людини. Це також мільйони інших 
цивільних осіб, які потерпають від стихійного лиха чи техногенних катастроф [18, 
с. 154–159]. М. Кобець значно розширює визначення внутрішньо переміщеної особи та 
тлумачить його як осіб, які мають зареєстроване місце постійного проживання, а також 
ті, які працювали на території конфлікту, мають нерухомість тощо [19, с. 202]. На основі 
розглянутих наукових точок зору та на підставі комплексного аналізу вважаємо за необ-
хідне надати власне визначення. 

Внутрішньо переміщеними особами є особи, які покинули місце свого постійного 
проживання у межах державних кордонів, внаслідок впливу або загрози впливу масових 
збройних конфліктів (сутичок, погромів) на ґрунті етнічних, расових, релігійних, генде-
рних, політичних чи будь-яких інших розбіжностей, воєнних дій, епідемій, катастроф 
природного чи техногенного характеру.  

Висновки. Повернення внутрішньо переміщених осіб додому або місць постійно-
го мешкання всередині своєї країни залежить перш за все від політичного врегулювання 
конфлікту, який має місце на певній території, та вирішення тих обставин, за яких вини-
кло таке переміщення. 

Трансформація у сучасному суспільстві: як в Україні, так і за кордоном, супрово-
джується процесами, які істотно впливають на зміни соціальної дійсності. Одним із та-
ких нових процесів для України став процес внутрішньої міграції, підґрунтям якого став 
воєнно-політичний конфлікт, наслідком якого є соціально-економічна криза не тільки в 
Україні, а в усьому світі. 

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб є складовою цілеспрямованої 
соціально-економічної політики держави, хоч і потребує великих матеріальних витрат. 

Важливим аспектом у цьому питанні є створення сприятливих умов для адаптації 
внутрішньо переміщених осіб на новому місці розташування. Вирішення завдань щодо 
створення достатніх умов для комфортного проживання та інтеграції на ринку праці має 
бути одним із пріоритетних напрямів державної політики, спрямованої на усунення дис-
кримінації внутрішньо переміщених осіб. 

Таким чином, для усунення колізійності правових норм, які визначають особли-
вості правового становища внутрішньо переміщених осіб, важливо спочатку привести 
юридичні терміни до таких, які мають однакове визначення в усіх актах, з метою виклю-
чення можливості різного тлумачення правових норм. 

Отже, запропоноване визначення поняття «внутрішньо переміщені особи» є пер-
шочерговим кроком, спрямованим на реалізацію вищевказаної мети. 
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SUMMARY 

Isayeva N.S. Theoretical-legal approach to defining the concept «internally displaced 
person»: The article deal with the concept “internally displaced persons”. The problem of international 
advocacy of internally displaced persons is the object of cooperation at the international level. Any 
military conflict causes the emergence of internally displaced persons, refugees, and crises. In 2014, for 
the first time in its history, Ukraine faced the problem of internally displaced persons, protection of their 
socio-economic and cultural rights and freedoms, and guarantees of their realization. 

There has also been defining theoretical-legal problems related to protection of socio-economic and 
cultural rights and freedoms of internally displaced persons and guarantees of their realization, conducting an 
integrated analysis of the concept “internally displaced person”, and developing our own definition of the 
studied concept. Social protection of the internally displaced is inherent in the state social-economic strategy 
whose implementation requires considerable material resources. Since that time, Ukraine has adopted a number 
of normative-legal acts and begun the study of international practices related to regulation of such processes 
with a view to solving the specific problems of internally displaced persons. 

The process of internal displacement of the population has a negative impact and consequences, 
during an ongoing war conflict in particular. The mass migration without crossing Ukraine’s borders was 
the result of the war conflict in the Donetsk and Luhansk regions. A great number of people was forced to 
leave their homes and move to other localities without crossing the state borders because of an increased 
threat to security in different spheres of their life activity. This category of persons was mostly harmed 
materially, confronting with legal, property, and socio-cultural problems It is important to create 
favorable conditions for adapting the internally displaced in their new places of residence. Development 
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of adequate conditions for comfort living and integration into the workforce market should be prioritized 
by the state policy aimed at eliminating discrimination of internally displaced persons. 

Thus, improvement of legal regulations that define the legal status of internally displaced persons 
involves, first and foremost, systematizing legal terms for them to denote the same in all acts with a view 
to excluding different interpretations of legal norms. 

Keywords: internally displaced persons, rights, borders, law, migration, protection, socio-
economic and cultural rights and freedoms, freedoms. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД  

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  

 

Досліджено інституційні гарантії забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 
в Україні. Визначено та проаналізовано проблемні питання інституційних гарантій прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб. Наголошено на тому, що зміцнення демократичної держави зале-
жить від формування сучасного громадянського суспільства змістом якого є сучасні форми цивілі-
зованої участі громадян у суспільному житті, в тому числі і через громадські організації. Акценто-
вано увагу на ефективності співпраці держави з громадськими організаціями у контексті 
гарантування прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Ключові слова: внутрішньо перемішені особи, гарантії, нормативно-правові гарантії, органі-
заційно-правові (інституційні) гарантії, реалізація прав, забезпечення прав, захист і охорона прав 

 
Постановка проблеми. У зв’язку з тимчасовою анексією Автономної Республіки 

Крим та збройною агресією Російської Федерації на Сході України в нашій державі 
з’явилась така категорія осіб, як внутрішньо переміщені особи. Так, у науковій літерату-
рі одним із пріоритетних напрямів дослідження є інституційні гарантії прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб. Перед нашою державою постало нагальне завдання щодо 
вдосконалення форм і методів діяльності національних та міжнародних інституційних 
гарантій, що проявлятиметься в ефективному забезпеченні прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Питанню 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб присвяченні праці вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, зокрема: В. Антонюк, Б. Бабіна, О. Гончаренко, М. Кобець, 
О. Котляр, К. Крахмальова, Є. Микитенка, Р. Наджафгулієва, О. Новікової, В. Потапової та 
ін. Проте, актуальною і майже недослідженою залишається проблема ефективності інсти-
туційних гарантій забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.  

Метою статті є теоретико-правова характеристика та системний аналіз інститу-
ційних гарантій, які забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб.  

Виклад основного матеріалу. Правове забезпечення статусу внутрішньо пере-
міщених осіб в сучасній правовій державі має базуватися на ефективному законодавстві, 
яке відповідає міжнародним стандартам. Проте, навіть досконале законодавство не буде 
дієвим без ефективних гарантій його забезпечення. 

Гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб мають свою систему, до якої 
у науковій літературі відносять дві комплексні складові – нормативно-правову та органі-
заційно-правову (інституційну). 

У контексті законів діалектики, комплексне розуміння змісту цілого можливо до-
сягти за допомогою вивчення властивостей його складових частин. Що стосується гара-
нтування прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, то в сучасних умовах актуальним 
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