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Постановка проблеми. Внаслідок збройного 

конфлікту і тимчасової окупації значних терито-

рій України більше мільйона людей, для реаліза-

ції своїх прав на безпечні умови життя та можли-

вості проживати на території, підконтрольній 

Україні, були вимушені переїхати в інші місце-

вості. Більшість із них, втративши житло, майно, 

роботу, звичний спосіб життя та соціальне ото-

чення і переживши надзвичайне психологічне 

потрясіння, нині перебувають у досить складних 

життєвих умовах. Україна вперше зіштовхну-

лася з масштабною та досить гострою пробле-

мою, пов’язаною з внутрішньо переміщеними 

особами. Втрати людського потенціалу внас-

лідок зростання кількості внутрішньо переміще-

них осіб і біженців можуть бути для цих регіонів 

не відновлюваними, оскільки значна частина 

внутрішньо переміщених осіб адаптується в 

регіонах переселення і не повернеться назад. Це 

також можна сказати і про біженців, які виїхали 

в інші країни. 

Варто зазначити, що за часів своєї незалеж-

ності Україна вперше зіштовхнулася з пробле-

мою внутрішнього переміщення своїх громадян, 

пов’язаною з такою подією, як анексія Криму та 

розв’язання військового конфлікту на сході. На 

міжнародній арені внутрішні переміщення осіб 

траплялися неодноразово, вони в переважній 

більшості пов’язані зі збройними конфліктами, 

міжетнічними сутичками, проявами насильства, 

наслідками природного чи техногенного характе-

ру. Прикладами масового переміщення осіб всере-

дині країни слугують такі держави, як Хорватія, 

Азербайджан, Грузія, Російська Федерація та 

країни Африки, які окреслили правовий зміст 

понять «вигнанець», «вимушений переселенець», 

«внутрішньо переміщена особа» чи «особа, 

переміщена всередині країни».  

Слід наголосити, що у міжнародному праві 

єдиним загальновизнаним терміном для позна-

чення поняття «внутрішньо переміщена особа» є 

Internally displaced persons (IDP) — внутрішньо 

переміщені особи (ВПО), яке закріплено у 

«Керівних принципах з питання переміщених 

осіб в середині країни» 1998 року. Дана дефіні-

ція, має описовий характер, а не являє собою 

законодавчий термін. А тому кожна країна 

адаптує поняття «внутрішньо переміщеної 

особи» до конкретних цілей своєї інституції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

Україні за останні три-чотири роки з’явилась 

низка публікацій щодо проблем внутрішньо 

переміщених осіб України, у той же час резерви 

наукового осмислення цього питання не вичер-

пані. Не вистачає системного підходу до аналізу 

даної проблеми з позицій часових горизонтів. 

Дослідженням питань внутрішньо переміщених 

осіб займалися такі науковці як Є. Герасименко, 

Т. Доронюк, І. Козинець, О. Кхасраві, М. 

Кобець, М. Малиха, О. Міхеєва, У. Садова, А. 

Солодько, М. Сірант,  та інші. Водночас більшість 

робіт названих авторів присвячені лише окремим 

аспектам зазначених проблем, тому завданнями 

статті є дослідження поняття «внутрішньо перемі-

щена особа», яке стало новим явищем для україн-

ського законодавства та вперше було закріплено в 

Законі України «Про  забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 року 

№ 1706-VII. 

Метою статті є аналіз чинного законодавства 

України та міжнародних правових норм, щодо 

окремих підходів до визначення змісту поняття 

«внутрішньо переміщена особа» в контексті, та-
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кого явища як внутрішнє переміщення населен-

ня. Також, сформульовано пропозиції, щодо до-

повнення поняття «внутрішньо переміщена осо-

ба», закріпленого у абзаці першому частини пер-

шої статті 1 Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», з 

урахуванням положень «Керівних принципах з 

питань переміщених всередині країни осіб» 1998 

року. 

Виклад основного матеріалу. Внаслідок 

злочинної діяльності терористичних організацій 

на території України, проведення антитерорис-

тичної операції українськими силовиками у 

відповідь, в Україні вперше у 2014 році виникла 

ситуація вимушеного внутрішнього переміщен-

ня громадян. За останніми офіційним даними 

Міністерства соціальної політики України, за 

даними структурних підрозділів соціального 

захисту населення обласних та Київської міської 

державних адміністрацій, взято на облік 

1 589 014 переселенців або 1 278 714  сімей  з 

Донбасу і Криму [1]. 

Внаслідок чого Україна входить в десятку 

країн світу з найбільшою кількістю осіб, 

переміщених всередині країни. Координатор 

Організації Об'єднаних Націй в Україні, 

постійний представник Програми розвитку 

ООН в Україні Ніл Вокер заявив, що Україна 

займає 9 місце у світі за кількістю внутрішньо 

переміщених осіб. У статистичному щорічнику 

УВКБ за 2015 рік (останній на сьогодні) сказано, 

що тоді більше внутрішньо переміщених осіб 

було тільки в Колумбії (6,94 млн осіб), Сирії 

(6,56 млн осіб), Іраку (4,4 млн осіб), Судані (3,22 

млн осіб), Ємені (2,53 млн осіб), Нігерії (2,17 

млн осіб), Південному Судані (1,79 млн осіб). 

Також відповідна до України кількість 

переселенців була в Демократичній Республіці 

Конго (близько 1,56 млн осіб) [2]. 

Через відсутність подібних прецедентів у 

минулому нормативно-правова база українсько-

го законодавства, не містила відповідних 

положень щодо регулювання вищезазначеного 

явища. Законодавець виявився неготовим до та-

кої ситуації, оскільки на момент виникнення не-

безпеки в нашій державі діяли нормативно-пра-

вові акти, які врегульовували виключно вну-

трішнє переселення постраждалих від Чорноби-

льської катастрофи за часів Радянського Союзу. 

Тому необхідний масив нормативно-правових 

актів був прийнятий із певною затримкою.  

Отже, в Україні виникла гостра потреба у виз-

наченні та правовому врегулюванні правового 

статусу громадян України та інших осіб, які 

вимушено залишили місця свого постійного 

проживання в Автономній Республіці Крим, 

Луганській та Донецькій областях. Зроблені 

державою першочергові кроки щодо вирішення 

нагальних проблем таких осіб не знімають 

потреби розв’язання цих завдань на 

теоретичному рівні, системно та комплексно.  

У літературі зустрічається одразу декілька 

понять, які застосовуються до осіб, які переміс-

тилися з окупованих територій Луганської, До-

нецької області та Автономної Республіки Крим: 

«внутрішньо переміщена особа», «внутрішній 

біженець», «вимушений мігрант», «переміще-

нець», «вимушений переселенець», «переміщена 

особа», «особа, переміщена всередині країни». 

О.З. Кхасраві, під поняттям «переміщенець» 

розуміє, громадянина України, іноземця або осо-

бу без громадянства, яка перебуває на території 

України на законних підставах та має право на 

постійне проживання в Україні, яка добровільно 

за власних суб’єктивних мотивів залишила своє 

місце проживання у результаті ускладнення полі-

тичної, соціальної, економічної, екологічної ситу-

ації у відповідній адміністративно-територіальній 

одиниці. 

Водночас, «переселенець» – це громадянин 

України, іноземець або особа без громадянства, 

яка перебуває на території України на законних 

підставах та має право на постійне проживання в 

Україні, яка примусово залишила (покинула) 

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 [3]. 

В. Ісаєв зазначає, що переміщені особи – це 

переміщені, силоміць виселені або за 

розпорядженням влади переселені люди, яким 

загрожують військові дії або стихійні лиха, як-от: 

землетруси, повінь, аварія тощо [4]. 

Г. Гудвін-Гілл визначає внутрішньо переміще-

них осіб як осіб, котрі змушені раптово тікати зі своїх 

будинків у великих кількостях у результаті зброй-

ного конфлікту, внутрішньої ворожнечі, система-

тичних порушень прав людини або стихійних лих і 

знаходяться на території власної країни [5, с. 315]. 

Для більш детального аналізу поняття «вну-

трішньо переміщена особа» у рамках дослідження 

було б доцільно звернути увагу на законодавчі акти 

країн, де виникла гостра потреба у визначенні та 

правовому врегулюванні правового статусу осіб, які 

вимушено залишили місця свого постійного 

проживання. 

У цьому випадку важливе місце посідає дослід-

ження законодавства Африканського союзу, адже 
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більше 11 млн з 38 млн внутрішньо переміщених 

осіб світу припадає на територію Африки. Так, 

Африканським союзом на спеціальному саміті в 

Кампалі 22 листопада 2009 року було прийнято 

Конвенцію «Про захист внутрішньо переміщених 

осіб в Африці і надання їм допомоги». 

Вказана Конвенція, яка вступила в силу в 

2012 році, відображає норми, сформульовані в 

«Керівних принципах з питань переміщених 

всередині країни осіб» 1998 року, що 

здійснюють захист внутрішньо переміщених 

осіб відповідно до норм міжнародного права. 

В пункті 2 «Керівних принципів з питань пе-

реміщених всередині країни осіб», які прийняті в 

1998 році з метою врегулювання правового ста-

тусу внутрішньо переміщених осіб, визначено, 

кого варто вважати внутрішньо переміщеними 

особами, а саме осіб чи групи осіб, яких приму-

сили або вимусили покинути чи залишити своє 

житло чи місце постійного проживання, зокрема 

в результаті чи з метою уникнення наслідків 

збройного конфлікту, постійних проявів насилля, 

порушення прав людини, природних чи техно-

генних катастроф, і хто не перетинав міжнародно-

визнаних державних кордонів [6].  

Норми статті 1 Кампальської конвенції визна-

чають, що «особи, переміщені всередині країни» 

– це особи або групи осіб, які були змушені бігти 

зі своїх будинків або місць традиційного 

проживання або покинути їх, зокрема, внаслідок 

збройного конфлікту, масового насильства, по-

рушень прав людини, природних або антропо-

генних катастроф або для того, щоб уникнути 

таких наслідків, і які не перетинали міжнародно-

визнаний кордон держави [7].  

Як бачимо, у визначенні поняття «особи, 

переміщені всередені країни» зазначено, що осо-

би «змушені бігти зі своїх будинків», тобто при-

мусово або вимушено покидають свої домівки, і 

таке переміщення здійснюється всередині 

країни, в межах міжнародно визнаних кордонів. 

У законодавстві Російської Федерації застосо-

вується термін «вимушений переселенець». У між-

народному і національному іноземному праві цей 

термін не часто застосовується, а така категорія 

осіб визначається як «особи, переміщені в середині 

країни» чи «внутрішньо переміщені особи». 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російської 

Федерації «Про вимушених переселенців» 1993 

р. вимушений переселенець – це громадянин 

Російської Федерації, який покинув своє місце 

проживання внаслідок здійснення проти нього 

або членів його сім’ї насильства чи пересліду-

вань в інших формах або внаслідок існування 

реальної загрози переслідування за ознакою 

раси, національної приналежності, віроспові-

дання, мови, а також за ознакою приналежності 

до певної соціальної групи чи політичних 

поглядів, що стали приводом для здійснення 

ворожих дій щодо цієї особи або групи осіб, 

масових порушень громадського порядку.  

Водночас відповідно до ст. 2 Закону Російсь-

кої Федерації «Про вимушених переселенців» не 

вважається вимушеним переселенцем особа, яка 

покинула місце свого проживання через еконо-

мічні причини, голод, епідемії, надзвичайні ситу-

ації природного чи техногенного характеру [8]. 

Таким чином, у Російській Федерації під ви-

мушеними переселенцями маються на увазі ли-

ше ті особи, які покинули місце свого проживан-

ня у зв’язку з порушенням прав людини у формі 

насильства, переслідувань, здійснення ворожих 

дій. При цьому жодним чином не згадуються 

збройні конфлікти або воєнні дії як підстави 

вимушеного переміщення осіб.  

Не менший інтерес викликає і галузеве зако-

нодавство Грузії як країни, яка вже тривалий час 

живе із проблемою внутрішньої міграції. Так, 1 

березня 2014 року було прийнято сучасний закон 

Грузії «Про внутрішніх переміщених осіб та тих, 

що зазнають переслідувань, з окупованих тери-

торій Грузії». Відповідно до статті 6 Закону, під 

внутрішньо переміщеними особами треба розу-

міти громадян Грузії або осіб без громадянства, 

які були змушені покинути свої місця проживан-

ня внаслідок окупації території іноземною дер-

жавою, агресії, воєнного конфлікту, масового 

насильства та/або масового порушення прав лю-

дини. Закон «Про внутрішніх переміщених осіб 

та тих, що зазнають переслідувань, з окупованих 

територій Грузії» не поширюється на внутріш-

ньо переміщених осіб, внаслідок стихійних лих 

та техногенних катастроф [9], як і Закон Російсь-

кої Федерації «Про вимушених переселенців». 

Уряд Азербайджану, який зіштовхнувся з проб-

лемою внутрішньо переміщених осіб після почат-

ку воєнних дій у Нагірному Карабасі, в 1999 р. 

ухвалив Закон «Про статус біженців та вимушених 

переселенців (осіб, переселених в межах країни)» і 

у статті 1 закріпив, що вимушений переселенець – 

особа, вимушена покинути постійне місце прожи-

вання в результаті військової агресії, стихійного і 

техногенного лиха на території Азербайджану, і 

переселитися на інше місце [10].  

Отже, на відміну від Грузії та Російської Фе-

дерації, азербайджанський законодавець дає 

дещо ширше визначення вимушених переселен-

ців, яке включає екологічних мігрантів, перемі-

щених у результаті стихійного лиха та навідміну 

від Російської Федерації має на увазі тих осіб, які 
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покинули місце свого проживання в результаті 

військової агресії. 

У Хорватії замість терміна «внутрішньо пере-

міщена особа» вживається близьке за змістом 

поняття «вигнанець». Пункт перший статті 2 За-

кону Хорватії «Про статус вигнаних осіб та бі-

женців» 1993 року, закріплює визначення одно-

часно і терміна «вигнанець», і терміна «біже-

нець». Так, особа з підданої війні території Хор-

ватії, яка окремо або в організованому порядку 

покинула місце свого проживання, щоб уникну-

ти безпосередньої небезпеки для свого життя че-

рез агресію або інші воєнні дії, набуває статусу 

вигнанця чи біженця. Вигнанцем у розмінні 

зазначеного закону є особа, визначена в пункті 

першому статті 2, яка втекла з однієї території 

Хорватії на іншу територію Хорватії [11]. 

Крім того, Закон Хорватії «Про статус вигна-

них осіб та біженців» до 1999 року, поділяв 

внутрішньо переміщених осіб ще на дві катего-

рії: так званих «вигнаних» осіб та власне «пере-

міщених» осіб. Зазначений поділ здійснювався 

за критерієм дати вимушеного переміщення тих 

чи інших осіб [12, с. 6–7]. Однак насправді 

зазначений поділ внутрішньо переміщених осіб 

розмежовував їх також за ознакою етнічного 

походження. «Вигнані» особи – це переважно 

етнічні хорвати всіх вікових груп, переміщені за 

межі Придунайського району Хорватії. «Перемі-

щеними» особами є етнічні серби, переважно 

особи похилого віку та соціально незахищені 

групи населення, переміщені до Придунайського 

району Хорватії. 

У листопаді 1999 року, уряд Хорватії вніс до 

діючого на той час законодавства зміни, які форма-

льно ліквідували дискримінацію на користь однієї 

категорії внутрішньо переміщених осіб – «вигна-

них» осіб (переважно хорватів) – за рахунок інших 

переміщених осіб (переважно сербів). Однак на 

практиці дискримінаційні наслідки закону залиши-

лись: особи («вигнані») зберегли за собою відпо-

відний статус і переваги, які вони отримали відпо-

відно до початкового закона [13, с. 84]. 

Поділ внутрішньо переміщених осіб ще на де-

кілька категорій передбачався тільки законодав-

ством Хорватії, хоча це не відповідає принципам 

міжнародного права, оскільки містить певну дис-

кримінацію (хоч і приховану) за ознакою етніч-

ного походження. 

Основним нормативно-правовим актом, який 

в Україні на законодавчому рівні визначив 

правовий статус внутрішньо переміщених осіб  є 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», що довгий час 

перебував у статусі законопроекту, однак прий-

нятий Верховною Радою України 20 жовтня 

2014 року, і який визначає правовий статус внут-

рішньо переміщених осіб, встановлює економіч-

ні, соціальні та правові гарантії захисту їх прав 

та законних інтересів на території України відпо-

відно до Конституції України, міжнародних до-

говорів України, а також принципів і норм 

міжнародного права. 

Відповідно до абзацу першого частини першої 

статті 1 цього 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 зали-

шити або покинути своє місце проживання у резу-

льтаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, пов-

сюдних проявів насильства, порушень прав люди-

ни та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру [14].   

Привертає увагу також той факт, що серед 

проаналізованих нормативних актів окремих 

держав, які визначають поняття внутрішньо пе-

реміщеної особи (вимушеного переселенця), не 

кожна держава згадує про залишення місця про-

живання в результаті чи з метою уникнення 

наслідків природного чи техногенного харак-

теру, лише законодавство України та Азербайд-

жану згадує про вищеназвані обставини, як при-

чини переселення особи в межах країни, що 

відповідає Керівним принципам, та міститься в 

Кампальській Конвенції «Про захист внутрішньо 

переміщених осіб в Африці і надання їм допо-

моги», прийнятій Африканським союзом у 2009 

році, яка вступила в силу 2012 року. 

Нормативні акти Грузії, Російської Федерації, 

Хорватії, не визначають надзвичайні ситуації будь-

якого характеру як причину переселення особи з 

місця її постійного проживання як внутрішньо 

переміщеної особи. Більше того, Закон Російської 

Федерації «Про вимушених переселенців» у п. 3 ч. 1 

ст. 2 визначає надзвичайні ситуації природного чи 

техногенного характеру як підстави, переселення у 

зв’язку з якими не є підставою для визнання 

відповідних осіб внутрішньо переміщеними [8]. 

Норми міжнародного права визначають, що 

внутрішньо переміщені особи можуть з’явитися 

не лише під час бойових дій чи війни, а й за умо-

ви стихійного лиха чи антропогенної катастро-

фи. Щоб ефективно допомагати на державному 

рівні внутрішньо переміщеним особам, не треба 

чекати оголошення воєнного стану. 

Висновки та пропозиції. Отже, у 2014 році 

вперше в Україні за часів її незалежності 

виникла проблема внутрішнього переміщення 
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громадян, з якою світова громадськість стика-

ється протягом багатьох років. В Законі України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-

реміщених осіб» від 20.10.2014 року, сформова-

но термін «внутрішньо переміщена особа», який 

став новим явищем для українського законодав-

ства. У зв’язку із тим, що на облік взято 

1 589 014 осіб, станом на кінець 2017 року, Укра-

їна займає 9 місце у світі за кількістю внутріш-

ньо переміщених осіб.  

Дослідивши в межах даної статті положення 

законодавчих актів країн Африки, Російської Фе-

дерації, Азербайджану, Греції, Хорватії, можемо 

зробити висновок, що кожна країна адаптувала 

поняття «внутрішньо переміщених осіб» до 

конкретних цілей своєї інтитуції, що не супере-

чить міжнародним нормам, оскільки дефініція, 

надана в керівних принципах, має описовий 

характер, а не являє собою законодавчий термін. 

Отже, якщо проаналізувати визначення по-

няття «внутрішньо переміщена особа» наведено-

го у абзаці першому частини першої статті 1 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» та, яке міститься 

у «Керівних принципах з питань переміщених 

всередині країни осіб» 1998 року то можемо 

говорити про відсутність істотних протиріч між 

ними. Більш того, український законодавець дає 

дещо ширше визначення поняття внутрішньо 

переміщених осіб, яке включає, переміщення у 

результаті або з метою уникнення негативних 

наслідків тимчасової окупації. Однак законо-

давець не конкретизує, у своєму визначенні, що 

такі особи не перетинали міжнародно-визнаних 

державних кордонів, на відміну від поняття 

визначеного у Керівних принципах.  

Тому, доцільно було б частину першу статті 1 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» доповнити 

словами «та яка не перетинала міжнародно-

визнаних державних кордонів». 

Крім цього важливим та таким, що відповідає 

Керівним принципам є закріплення у терміні 

«внутрішньо переміщені особи», наведеному у 

абзаці першому частини першої статті 1 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», обставин зали-

шення особою місця проживання в результаті чи 

з метою уникнення наслідків природного чи тех-

ногенного характеру, оскільки згідно міжнарод-

них норм, внутрішньо переміщені особи можуть 

з’явитися не лише під час бойових дій чи війни, 

а й за умови стихійного лиха чи антропогенної 

катастрофи, чого не визначено у законодавчих 

актах таких країн як Грузія, Російська Федерація 

та Хорватія. 
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Турецкая Я. П., 

«ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО» НОВОЕ ПОНЯТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 

В статье проанализированы термин «внутренне перемещенное лицо», закрепленный в Законе Украины «Об обеспечении прав и 

свобод внутренне перемещенных лиц», который впервые появилась во времена существования независимой Украины. Исследовано 

понятие «вынужденные переселенцы», «изгнанники», «внутренне перемещенные лица», «лица, перемещенные внутри страны», 

характерное для законодательства Грузии, Российской Федерации, Азербайджана, Хорватии и стран Африки. Также автором 

сформирована выводы и предложения, относительно понятия «внутренне перемещенное лицо», с учетом положений 

закрепленных в «Руководящих принципах по вопросам перемещенных внутри страны лиц» 1998 года. 

Ключевые слова: внутренне перемещенное лицо, лицо перемещено внутри страны, вынужденный переселенец, изгнанник, 

временная оккупация, вооруженный конфликт, последствия природного или техногенного характера, экологический мигрант. 

 

Turetska J.P.,  

"INTERNALLY DISPLACED PERSON" NEW CONCEPT IN UKRAINE'S LEGISLATION 

The article analyzes the term "internally displaced person", enshrined in the Law of Ukraine "On ensuring the rights and freedoms of 

internally displaced persons", which appeared for the first time during the existence of an independent Ukraine. The concept of "forced 

migrants", "exiles", "internally displaced persons", "internally displaced persons", is typical for the legislation of Georgia, the Russian 

Federation, Azerbaijan, Croatia and the countries of Africa. The author also formulates conclusions and suggestions regarding the concept 

of "internally displaced person", taking into account the provisions of the 1998 "Guidelines for the Internally Displaced Persons". 

Key words: internally displaced person, internally displaced person, forced migrant, exile, temporary occupation, armed conflict, 

consequences of natural or man-made nature, ecological migrant. 
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