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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день Україна знаходиться у першій 

десятці країн світу з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб, що 

спричинено, зокрема, тимчасовою анексією Автономної Республіки Крим та 

збройною агресією Російської Федерації на сході України. За останніми даними 

Міністерства соціальної політики України взято на облік 1 633 346 переселенців 

або 1 296 485 сімей з Донбасу і Криму. 

Вивчення правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні є 

одним із порівняно нових і пріоритетних напрямів дослідження у сучасній 

юридичній науці, адже в правовому механізмі забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб займає центральне місце в діяльності органів 

публічної влади. Перед державою постало складне завдання, що полягає у 

вдосконаленні форм та методів діяльності органів публічної адміністрації і 

розробці галузевого законодавства в сфері міграції населення, що проявляється 

у необхідності реального забезпечення прав, свобод та законних інтересів 

внутрішньо переміщених осіб. 

З моменту формування та реалізації адміністративно-правового статусу 

внутрішніх переселенців постала проблема, яка проявляється у складності 

дотримання основних прав та свобод вказаних осіб, а також наявності правових 

колізій у правових актах та цілої низки організаційних недоліків, зокрема в 

частині забезпечення права на вільне волевиявлення, оформлення, нарахування, 

отримання і продовження щомісячних соціальних виплат, а також реалізації 

права внутрішньо переміщених осіб на вільне пересування. 

Зважаючи на це, досягти належного забезпечення прав, свобод та інтересів 

внутрішньо переміщених осіб можливо лише шляхом розробки та прийняття 

ефективного законодавства, прийняття економічних, культурних та соціально-

економічних програм уряду й органів місцевого самоврядування, з урахуванням 

досвіду зарубіжних країн у вирішенні даної проблеми, а також вирішення 

проблем організаційного та соціального характеру. 

Дослідження адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених 

осіб має не лише практичне, а й теоретичне значення, оскільки таких 

досліджень щодо внутрішнього переселення, до настання вище зазначених 

подій в Україні, зустрічалося зовсім небагато, що вказує на особливу 

актуальність дослідження даної тематики. 

Науково-теоретичною основою для виконання дисертаційної роботи стали 

наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-юристів у галузі загальної 

теорії права, адміністративного права, теорії управління: В. Б. Авер'янова, 

Б. В. Бабіна, О. О. Бандурки, Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, 

Ю. П. Битяка, В. Т. Білоуса, П. В. Діхтієвського, Ю. В. Ващенко, 

Є. С. Герасименка, Є. А. Гетьмана, Т. О. Гуржія, І. С. Гриценка, С. О. Западнюк, 

Б. А. Кістяківського, І. Г. Козинець, Т. О. Коломоєць, С. М. Колос, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, О. А. Малиновської, 

М. І. Малихи, Р. С. Мельника, М. М. Сіранта, О. М. Ситніченко, С. Г. Стеценка, 
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М. С. Строговича, Н. П. Тиндик, Г. О. Христова, М. В. Цвіка, В. С. Цимбалюка, 

Х. П. Ярмакі. 

У роботі були також широко використані наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних дослідників у галузі реалізації прав та свобод внутрішньо 

переміщених осіб: О. І. Амоши, В. П. Антонюк, Б. В. Бабіна, О. А. Гончаренко, 

Г. Гудвін-Гілла, О. І. Котляр, З. М. Макарухи, Є. В. Микитенка, В. І. Надраги, 

О. Ф. Новікової, В. І. Потапової, М. М. Сіранта, С. Б. Чеховича та ін. 

Деякі питання про правовий статус біженців і вимушених переселенців були 

окремою темою дослідження таких вітчизняних вчених, як: М. П. Кобець, 

К. О. Крахмальова, О. А. Фесенко та зарубіжних: О. З. Кхасраві, 

Р. І. Наджафгулієва. Разом з тим, актуальність та важливість досліджуваних 

питань не втрачає і наразі свого практичного та теоретичного значення. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано з урахуванням положень Комплексної державної програми щодо 

підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року від 

16 грудня 2015 р. № 1094, Рекомендацій парламентських слухань на тему «Стан 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово 

неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції» 

(п. 1), від 31 березня 2016 р. № 1074-VIII. Роботу виконано на кафедрі 

адміністративного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках бюджетної теми «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспект» (номер теми 11 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0111U008337). 

Мета й задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових доробків, 

національного й міжнародного законодавства та практики його застосування 

визначити поняття та структуру адміністративно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб в Україні, а також надати науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення його правового регулювання. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі задачі: 
– визначити та узагальнити історію розвитку прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб на території сучасної України в добу становлення української 

державності; 

– охарактеризувати  поняття «внутрішньо переміщена особа» через призму 

його визначення у національному та міжнародному законодавстві;  

– визначити та охарактеризувати адміністративно-правовий статус 

внутрішньо переміщених осіб як суб’єктів адміністративного права України та 

наголосити на проблемах, що пов'язані з реалізацією цього статусу й 

запропонувати шляхи їх розв’язання; 

– визначити права, обов’язки та відповідальність внутрішньо переміщених 

осіб в Україні, а також охарактеризувати гарантії реалізації їх адміністративно-

правового статусу; 
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– з’ясувати нормотворчу діяльність Верховної Ради України, Президента 

України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення формування та 

реалізації адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб; 

– охарактеризувати правові й організаційні основи та адміністративну 

діяльність центральних органів виконавчої влади, що безпосередньо 

забезпечують формування та реалізацію адміністративно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб в Україні;  

– узагальнити пропозиції та рекомендації з удосконалення діяльності 

органів публічної влади щодо формування та реалізації адміністративно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

– охарактеризувати діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини (омбудсмен) у сфері реалізації адміністративно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

формування та реалізації адміністративно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб в Україні.  

Предметом дослідження є адміністративно-правовий статус внутрішньо 

переміщених осіб в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. Зокрема історичний метод використано 

під час дослідження генезису внутрішньої міграції на територіях сучасної 

України, а також при аналізі нормативно-правових актів, що визначають 

поняття «внутрішньо переміщена особа» (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1). За 

допомогою порівняльно-правового методу було здійснено аналіз законодавства 

зарубіжних країн, в яких нормативно закріплено поняття «внутрішньо 

переміщеної особи», а також правові форми забезпечення діяльності органів 

публічної влади у досліджуваній сфері (підрозділи 1.2, 2.3, 3.2). Логіко-

семантичний метод застосовувався під час узагальнення та вдосконалення 

понятійного апарату (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 3.1). Завдяки формально-

логічному методу досліджено структуру правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб та діяльність органів публічної влади, що покликані 

забезпечити реалізацію адміністративно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Користуючись 

соціологічним методом досліджено ефективність діяльності органів публічної 

влади в цій сфері (підрозділи 3.3, 3.4). Аналітичний метод застосовувався під 

час удосконалення форм і методів діяльності органів публічної влади 

(підрозділи 2.3, 3.1, 3.2). Застосування вище вказаних методів обумовлюється 

системним підходом, що дозволило дослідити проблеми в єдності їх 

соціального змісту і юридичної основи. 

Нормативною основою роботи є Конституція України, міжнародно-правові 

акти, закони та постанови Верховної Ради України, нормативно правові акти 

Президента України та Кабінету Міністрів України, а також інші правові акти, 

що впливають на зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб в Україні. 
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Емпіричну основу дослідження складають статистичні дані Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України, Міністерства соціальної політики України, Державної статистичної 

служби України, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб, а також відомості неурядових та міжнародних організацій, 

зокрема Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших системних досліджень, в якому з використанням сучасних 

методів наукового пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки та 

практики правозастосування розглянуто проблемні питання формування та 

реалізації адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в 

Україні, розроблено пропозиції та рекомендації, спрямовані на його 

удосконалення. За результатами проведеного дослідження сформульовано 

низку наукових положень та висновків, зокрема: 

уперше: 

– досліджено історико-теоретичні та нормативно-правові джерела, що 

розкривають історичний аспект розвитку суб’єктивних прав та свобод 

внутрішньо переміщених осіб на території сучасної України, на підставі чого 

здійснено періодизацію внутрішнього переселення та вказано окремі його 

причини;  

– сформульовано авторське визначення поняття «внутрішньо переміщена 

особа» – особа, яка є громадянином України, особою без громадянства або 

іноземцем, яка перебуває на території України на законних підставах і змушена 

та/або вимушена покинути своє житло або постійне місце свого проживання, 

зокрема, в результаті чи з метою уникнення наслідків збройного конфлікту, 

постійних проявів насильства, порушень прав людини, природних чи 

техногенних катастроф, окупації території іноземною державою, порушень 

норм міжнародного гуманітарного права або інших обставин, що походять з 

попередніх ситуацій, які можуть радикально змінити суспільний порядок; 

– визначено шляхи забезпечення гарантій реалізації адміністративно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб в України та наголошено на 

необхідності забезпечення вільного волевиявлення на виборах та доступу до 

правосуддя в Україні, зокрема і через запровадження для цих категорій пільг 

щодо сплати судового збору; 

удосконалено: 
– наукові положення щодо визначення та розмежування понять 

«внутрішньо переміщена особа», «біженець», «внутрішня міграція», 

«переміщенець», «переселенець», «вимушене переселення», «адміністративно-

правовий статус внутрішньо переміщених осіб» у спосіб нормативного їх 

закріплення у відповідних законодавчих актах; 

– галузеве законодавство, що передбачає нарахування грошових коштів 

внутрішньо переміщеним особам для надання їм щомісячної адресної допомоги 

для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних 

послуг; запропоновано здійснювати відсоткове нарахування, зокрема 

внутрішньо переміщеним особам працездатного віку нараховувати адресну 
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допомогу у розмірі 30 % від прожиткового мінімуму, а непрацездатного віку – 

60 % відповідно; 

дістали подальшого розвитку: 
– систематизація наукових поглядів щодо адміністративно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні, в межах яких виділено такі 

групи досліджень: щодо формування адміністративно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб; щодо визначення правових засад формування 

адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб; щодо 

реалізації гарантій адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених 

осіб; щодо притягнення до відповідальності внутрішньо переміщених осіб; 

– наукові тези щодо застосування норм національного законодавства 

України в частині забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на доступ 

до безоплатної вторинної правової допомоги, а саме законодавче приєднання 

внутрішньо переміщених осіб до переліку суб’єктів, що наділені правом на 

безоплатну вторинну правову допомогу; 

– обґрунтування доцільності використання позитивного досвіду зарубіжних 

країн в забезпеченні адміністративно-правового статусу внутрішніх 

переселенців в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи можуть бути 

використані у: 

– правотворчій сфері – для вдосконалення законодавчих актів, які є 

правовою основою щодо формування та реалізації адміністративно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

– науково-дослідній сфері – для подальших розробок у зазначеній сфері, 

зокрема результати та висновки можуть стати фундаментальною основою під 

час подальших досліджень адміністративно-правових проблем вимушеної 

внутрішньої міграції населення;  

– правозастосовній діяльності – для удосконалення форм та методів 

діяльності органів публічної влади у сфері формування та реалізації 

адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб (акт 

впровадження Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України від 23.08.2017). 

– навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Притулок та правовий 

захист біженців» (акт впровадження Київського Національного університету 

імені Тараса Шевченка від 20.05.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на п’яти міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференція, зокрема: «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 2015 р.); «Проблеми та стан дотримання 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2016 р.); «Історія вітчизняного та 

європейського адміністративного права та процесу (м. Київ, 2016 р.); 

«Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів 

громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах 
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проведення антитерористичної операції» (м. Київ, 2016 р.); «Одеські юридичні 

читання» (м. Одеса, 2017 р). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у 

5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 208 сторінок, 

у т. ч. основного тексту – 181 сторінок. Список використаних джерел налічує 

198 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі здійснюється обґрунтування актуальності і наукової новизни теми 

дослідження, визначаються її зв’язок з науковими програмами, планами, мета і 

задачі, об’єкт і предмет, методологічні, науково-теоретичні та нормативні 

основи, формулюються основні положення й висновки, що виносяться на 

захист, характеризуються методи дослідження, використані в роботі. 

Розкривається теоретичне та практичне значення одержаних результатів, 

наводяться відомості про апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи адміністративно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб» складається з двох підрозділів, присвячених 

дослідженню історії виникнення вимушеної міграції на територіях сучасної 

Україні, а також правовому аналізу поняття «внутрішньо переміщена особа». 

У підрозділі 1.1 «Історико-правові аспекти становлення та розвитку 
внутрішнього переміщення в Україні» досліджено історію виникнення 

вимушеної міграції в Україні в різні історичні періоди. Зокрема, на основі 

історичних джерел показано, що дана проблема на територіях сучасної України 

набула глобального масштабу з початком виникнення безробіття на селі та 

намагання селян переселитися на малоосвоєні землі, придатні для ведення 

господарства. Наголошено, що для збільшення виробничих можливостей 

тодішньою царською Росією прийнято рішення переселити селян на менш 

родючі землі, наділити інвентарем для обробітку земель, звільнити від сплати 

податків та надати можливість щодо отримання безвідсоткових кредитів. 

Зазначено, що масове переміщення російського населення на спустошені 

східні землі України після голодомору 1932–1933 років могло вплинути на 

етнічний склад заселених земель та викликати соціальне напруження на 

початку 2014 року на сході та півдні України, що спровокувало підтримку 

українськими громадянами проросійських акцій. 

Обґрунтовано висновок, що вивчення відповідних історичних фактів у 

досліджуваній сфері дає реальну можливість визначити перспективи діяльності 

органів публічної влади, зокрема щодо формування та реалізації 

адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
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Підрозділ 1.2 «Поняття та ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні» 

присвячений аналізу правових конструкцій поняття «внутрішньо переміщена 

особа», що зустрічаються в доробках вітчизняних і зарубіжних науковців та в 

законодавстві України й зарубіжних країн, що дало змогу дослідити основний 

зміст даного поняття. 

Здійснено аналіз законодавчого визначення поняття «внутрішньо 

переміщена особа» в країнах, що мають найбільшу кількість вимушених 

внутрішніх переселень. Показано основні передумови внутрішнього 

переселення населення, зокрема: намагання уникнути наслідків збройного 

конфлікту; наявність постійних проявів насильства; порушення прав людини; 

природні чи техногенні катастрофи; окупація території іноземною державою; 

порушення норм міжнародного гуманітарного права, а також інші обставини, 

що походять з попередніх ситуацій, які можуть радикально змінити 

громадський порядок та безпеку. 

Розділ 2 «Реалізація адміністративно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб як суб'єктів адміністративного права України» 

складається з трьох підрозділів, присвячених дослідженню внутрішньо 

переміщених осіб як суб’єктів адміністративного права, а також формуванню та 

реалізації їх адміністративно-правового статусу в Україні. 

У підрозділі 2.1 «Внутрішньо переміщені особи як суб’єкти 
адміністративного права України» проаналізовано наукові погляди вчених-

юристів щодо понять «суб’єкт», «суб’єкт права» і «суб'єкт адміністративного 

права» та їх зв’язку з поняттям «адміністративно-правовий статус внутрішньо 

переміщених осіб». Вказано, що внутрішньо переміщені особи як суб’єкти 

адміністративного права вступають в адміністративні правовідносини, 

реалізуючи при цьому свої суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що 

складає зміст їх правосуб’єктності. 

Доведено, що адміністративна правоздатність потенційного внутрішнього 

переселенця на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи настає з 

моменту виникнення негативних наслідків збройного конфлікту, повсюдних 

проявів насильства, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру, що вважаються загальновідомими і не потребують 

доведення. 

У підрозділі 2.2 «Правова характеристика адміністративно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні» здійснено теоретичний і 

практичний аналіз адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених 

осіб. Наголошено, що обсяг прав та обов’язків, що визначають 

адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб закріплюється 

виключно в національних правових актах. 

Встановлено, що адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених 

осіб є спеціальним, особливість якого полягає в тому, що даний статус 

передбачає конкретно визначені права та обов’язки, які реалізуються в 

особливих умовах тимчасової окупації. Окрім спеціального правового статусу 

виокремлюють галузевий статус, коли особа наділяється правами залежно від 
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змісту тих правових відносин, в яких вона бере участь, та від галузевого 

законодавства, яке врегульовує дані суспільні відносини. 

На основі аналізу і вивчення вітчизняного та зарубіжного законодавства, на 

основі поглядів вчених-адміністративістів сформульовано авторське 

визначення адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб 

як законодавчо визначеного, додаткового, тимчасового обсягу прав, обов’язків 

та гарантій, якими наділяється особа, що змушена була переміститися в межах 

країни з підстав, передбачених Законом України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб». 

У підрозділі 2.3 «Гарантії реалізації адміністративно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб в Україні» здійснено дослідження змісту та видів 

гарантій реалізації адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених 

осіб. Здійснено класифікацію гарантій реалізації адміністративно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб за видами та змістом на загальні та 

спеціальні. Зокрема, до загальних гарантій забезпечення прав та свобод 

внутрішньо переміщеної особи віднесено економічні, політичні, соціальні, 

ідеологічні та культурні, а до спеціальних – правові. Детально проаналізовано 

саме правові гарантії, які є позитивною основою реалізації прав, свобод, а 

також виконання юридичних обов'язків внутрішньо переміщених осіб. При 

цьому автор класифікує правові гарантії на нормативно-правові та 

інституційно-організаційні. За способом захисту правові гарантії автором 

поділяються на конституційно-правові, адміністративно-правові, цивільно-

правові, а за сферою дії – на внутрішньо-правові та міжнародно-правові.  

Встановлено, що ефективність реалізації гарантій адміністративно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб залежить від розвитку 

законодавчої основи держави, стану економіки, громадянського суспільства, 

рівня правової свідомості населення, політичної системи тощо.  

Обґрунтовано висновок, що під гарантіями адміністративно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб необхідно розуміти систему засобів та 

способів, що зобов’язують органи публічної влади створювати механізми 

реалізації з всебічного захисту і охорони прав, свобод та законних інтересів 

внутрішньо переміщених осіб, які закріплені в національному законодавстві. 

Розділ 3 «Правове й організаційне забезпечення формування та 

реалізації адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених 

осіб в Україні» складається з чотирьох підрозділів, присвячених дослідженню 

нормотворчої діяльності органів публічної влади щодо формування та 

реалізації правового статусу внутрішньо переміщених осіб.  

У підрозділі 3.1 «Нормотворча діяльність Верховної Ради України в 
забезпечені формування та реалізації адміністративно-правового статусу 
внутрішньо переміщених осіб» здійснено аналіз діяльності Парламенту України 

у частині його галузевої нормотворчості, у зв’язку з чим автором 

сформульовано правові моделі вдосконалення адміністративно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб шляхом розробки нового та 

вдосконалення чинного вітчизняного галузевого законодавства. 
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Показано, що нормотворча діяльність Парламенту України щодо 

забезпечення адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб 

полягає у прийняті законів та підзаконних правових актів, якими:  

– закріплено обсяг прав та свобод внутрішньо переміщених осіб (ч. 1 ст. 9 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»); 

– визначено права та обов’язки органів публічної влади у сфері здійснення 

прав та свобод внутрішньо переміщених осіб (ст. 10, 11, 16 Закону); 

– встановлено міру юридичної відповідальності в разі невиконання вимог 

чинного законодавства (ст. 12 Закону); 

– передбачено внесення змін до правових актів, що складають зміст 

адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб. 

У підрозділі 3.2 «Повноваження Президента України щодо формування та 

реалізації адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб» 

проаналізовано поняття та зміст повноважень Президента як глави держави. 

Звернуто увагу на нормотворчі, контрольні, а також кадрові повноваження, 

пов’язані з призначенням та звільненням голів військово-цивільних 

адміністрацій на території Луганської та Донецької областей. Показано, що ці 

адміністрації покликані забезпечити дію Конституції та законів України, а 

також безпеки й нормалізації життєдіяльності населення, передусім внутрішніх 

переселенців. Водночас наголошено на недосконалості правового статусу 

військово-цивільних адміністрацій, що в свою чергу негативно впливає на 

формування та реалізацію адміністративно-правового статусу внутрішніх 

переселенців. 

У підрозділі зазначено, що правові акти Президента у сфері забезпечення 

адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб представлені 

у формі указів та розпоряджень, а також доручень і водночас поділяються на 

такі, що видані для деталізації законів в даній сфері, або ж для врегулювання 

відносин у сфері реалізацій їх статусу, тобто носять організаційну складову. 

Аналізуючи нормотворчу функцію Президента вказано, що його акти 

спрямовані на захист прав внутрішніх переселенців, отримання ними житла за 

підтримки держави, а також забезпечення прав внутрішніх переселенців з 

інвалідністю, тобто носять соціальну складову. 

Окрім цього показано, що нормотворча діяльність Президента в 

досліджуваній сфері полягає у розробці та підписанні галузевих Законів, 

зокрема «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

затвердженні національної стратегії з прав людини, а також в організації 

механізму реалізації прав, свобод та інтересів внутрішньо переміщених осіб; 

прийнятті рішення про створення військово-цивільних адміністрацій та 

призначення та звільнення їх голів. 

У підрозділі 3.3 «Адміністративна діяльність органів виконавчої влади, що 

безпосередньо забезпечують реалізацію адміністративно-правового статусу 
внутрішньо переміщених осіб» досліджено правові основи, завдання та функції 

органів виконавчої влади у сфері вимушеного переселення.  

Наголошено, що створення профільного Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України склало 
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передумови для захисту прав, свобод та інтересів внутрішньо переміщених 

осіб, а також для підвищення ефективності правозастосовної діяльності органів 

публічної влади у сфері вимушеної міграції. Звернуто увагу на організаційну 

функцію відомства, що передбачає розробку та впровадження плану діяльності 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України на 2017 плановий рік та 2018–2019 бюджетні 

періоди. 

Зазначено, що координаційна функція Міністерства реалізується у сфері 

надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних 

конфліктів; зниження ризику виникнення або поновлення збройного конфлікту 

шляхом підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних 

конфліктів; реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що належать до 

компетенції Міністерства; провадження протимінної діяльності, спрямованої на 

зменшення шкоди для цивільного населення від використання 

вибухонебезпечних предметів (залишені вибухонебезпечні боєприпаси, касетні 

міни, міни-пастки, снаряди, що не вибухнули, інші вибухонебезпечні предмети 

та пристрої).  

Звернуто увагу, що вказане Міністерство наразі не наділене функцією 

координації центральних органів виконавчої влади, а також їх територіальних 

органів і місцевих військово-цивільних адміністрацій у сфері реалізації 

адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб, що 

призводить на практиці до дублювання їх повноважень та зниження 

ефективності їх управлінської функції. 

У підрозділі 3.4 «Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини (омбудсмен) в забезпеченні адміністративно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб в Україні» досліджено правові основи діяльності 

омбудсмена в досліджуваній сфері, а також історію створення та розвитку 

даного інституту. Показано особливості правового статусу омбудсмена в 

порівнянні із законодавством зарубіжних країн. 

Вивчення практики функціонування інституту Уповноваженого в умовах 

військової агресії свідчить про важливу роль відомства у забезпеченні прав, 

свобод та інтересів внутрішньо переміщених осіб, що пояснюється, зокрема, 

створенням в секретаріаті Омбудсмена представника Уповноваженого з питань 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб. Водночас наголошено на 

недостатньому фінансуванні відомства, що своєю чергою знижує ефективність 

механізму реалізації адміністративно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб. 

У підрозділі досліджено співпрацю Уповноваженого з міжнародними та 

громадськими організаціями у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб 

та показано, що її змістом є вивчення стану дотримання прав людини в державі, 

зокрема в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. 

Проаналізовано механізм надання міжнародними організаціями гуманітарної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам і показано недосконалість його 

правових та організаційних аспектів, що потребує нагального вирішення на 

законодавчому та підзаконному рівнях. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у розкритті поняття, структури, формування та 

реалізації адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в 

Україні, а також окресленні проблем під час забезпечення цього статусу та 

викладенні відповідних пропозицій щодо вдосконалення галузевого 

законодавства у зазначеній сфері. Головними науковими і практичними 

результатами роботи, досягнутими здобувачем у процесі наукового 

дослідження, є такі: 

1. Здійснено періодизацію вимушеної внутрішньої міграції населення на 

території сучасної України та вказано її основні причини: І період  

(XV – XVI ст.) – недостатня кількість родючих земель; ІІ період (друга 

половина XVI ст. – XVIII ст.) – переміщення значних груп козаків для служби в 

Російській імперії; ІІІ період (1901 – 1927 рр.) прагнення селян освоїти 

малозаселені землі; IV період (1927 – 1991 рр.) – радянізація тогочасної 

України, що передбачала переміщення населення в межах країни; V період 

(1991 – 2014 рр.) – природні та техногенні катастрофи, зокрема аварія на ЧАЕС; 

VI період (з 2014 р. – до сьогодні) анексія АР Крим та військове вторгненням на 

територію України Російською Федерацією. 

2. Наголошено на першочерговій причині вимушеної міграції населення в 

кінці ХХ століття – катастрофі на ЧАЕС, що спровокувало необхідність 

обов’язкового переселення громадян з уражених територій та появи великої 

кількості вимушених переселенців. Окрім цього, органами державної влади 

було прийнято ряд правових актів, спрямованих на забезпечення правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб того часу (Закон України «Про 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» та Постанова Кабінету Міністрів України «Про відселення та 

самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного 

забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС»).  

3. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства з питань 

внутрішнього переміщення зроблено висновок, що поняття «внутрішньо 

переміщена особа» слід класифікувати за видовим критерієм на ті, що 

вимушено здійснили переміщення (переселенці), та ті, що добровільно 

перемістилися на інші території в межах країни (переміщенці).  

4. Показано, що основними критеріями, які відрізняють внутрішньо 

переміщених осіб від інших суб’єктів адміністративних правовідносин є: 

1) обов’язкове фактичне переселення особи в межах країни; 2) причини 

переселення, що співпадають з підставами, які безпосередньо визначені у ст. 1 

Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених 

осіб»; 3) набуття особою правового статусу внутрішньо переміщеної особи та 

права брати участь у правових відносинах у цьому статусі з моменту отримання 

довідки про взяття на облік; 4) втрата особою можливості брати участь в 

адміністративних відносинах у статусі внутрішньо переміщеної особи з причин, 

вичерпний перелік яких визначений галузевим законом. 
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5. Обґрунтовано висновок, що адміністративно-правовий статус внутрішньо 

переміщених осіб включає в себе законодавчо визначений, додатковий, 

тимчасовий обсяг суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, відповідальності 

та їх гарантій, якими наділяється вказана особа з підстав, передбачених в Законі 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

6. Наголошено, що обсяг суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, які 

входять до адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб 

залежить від наявності в особи громадянства. При цьому досліджено 

особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства як внутрішньо переміщених осіб й зазначено, що обсяг їх 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків є аналогічним до обсягу прав та 

обов’язків громадян України за виключенням обставин, визначених 

законодавством. 

7. Звернуто увагу на важливість правових гарантій забезпечення прав та 

свобод внутрішньо переміщених осіб, при цьому наголошено, що органи 

публічної влади не лише визнають права й свободи вказаних осіб, але й беруть 

на себе зобов’язання щодо їх реалізації, шляхом законодавчого гарантування 

реалізації їх адміністративно-правового статусу. Окрім цього, зазначено, що 

гарантіями адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб є 

система засобів та способів, що зобов’язують державу створювати механізми 

реалізації всебічного захисту і охорони прав, обов’язків та законних інтересів 

внутрішньо переміщених осіб, які закріплені в національному та міжнародному 

законодавстві.  

8. З метою удосконалення чинного законодавства та діяльності органів 

публічної влади у сфері формування та реалізації адміністративно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб сформульовано пропозиції щодо 

внесення змін до галузевого законодавства, а саме: 

– ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо 

переміщених осіб» викласти в такій редакції: внутрішньо переміщена особа – 

це громадянин України, особа без громадянства або іноземець, яка перебуває на 

території України на законних підставах і змушена та/або вимушена покинути 

своє житло або постійне місце свого проживання, зокрема, в результаті чи з 

метою уникнення наслідків збройного конфлікту, постійних проявів 

насильства, порушень прав людини, природних чи техногенних катастроф, 

окупації території іноземною державою, порушень норм міжнародного 

гуманітарного права або інших обставин, що походять з попередніх ситуацій, 

які можуть радикально змінити суспільний порядок. 

–  скасувати положення ч. 3 ст. 30 Закону України «Про місцеві вибори», в 

якому забороняється внутрішньо переміщеним особам змінювати місце 

голосування без зміни виборчої адреси, що істотно впливає на їх виборчі права.  

Адже, згідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців»: 

за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних 

виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх 

проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни 

його виборчої адреси. У цьому зв’язку доведено, що це суперечить ст. 70 
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Конституції України, де встановлено, що право голосу на виборах і 

референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 

вісімнадцяти років.  

– ст. 5 Закону України «Про судовий збір» доповнити положенням, згідно 

якого внутрішньо переміщені особи наділяються пільгами щодо сплати 

судового збору у справах, які виникають у сфері реалізації адміністративно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб, а саме віднести до категорії 

осіб, які звільняються від сплати судового збору під час розгляду судової 

справи в усіх судових інстанціях України. 

– внести зміни до пп. 1 та 5 п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг», що передбачає нарахування адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам шляхом встановлення відсоткового способу 

виплат з врахуванням прожиткового мінімуму. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Михайловський В. І. Адміністративно-правовий статус внутрішньо 

переміщених осіб в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертація є науковим дослідженням адміністративно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб в Україні. В результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, теоретичних положень і практичних 

рекомендацій, визначених у результаті комплексного дослідження 

адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні та 

спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Запропоновано напрями підвищення ефективності реалізації 

адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні 

через вдосконалення норм чинного національного законодавства. 

Сформульовано ряд пропозицій щодо внесення змін і доповнень до законів та 

актів органів виконавчої влади в Україні, норми яких визначають 

адміністративно-правовий статус біженців і вимушених переселенців, а також 

регламентують діяльність органів виконавчої влади, що безпосередньо 

забезпечують реалізацію правового статусу біженців і вимушених 

переселенців.  

Ключові слова: статус, вимушена міграція, внутрішньо переміщена особа, 

внутрішній переселенець, адміністративна правосуб'єктність, 
адміністративно-правовий статус, органи виконавчої влади, омбудсман. 

 

 

 



15 

Михайловский В. И. Административно-правовой статус внутренне 

перемещенных лиц в Украине. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс, финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация является научным исследованием административно-правового 

статуса внутренне перемещенных лиц в Украине. В результате проведенного 

исследования сформулирован ряд выводов, теоретических положений и 

практических рекомендаций, определенных во время комплексного 

исследования административно-правового статуса внутренне перемещенных 

лиц в Украине и направленных на достижение поставленной цели. 

В данном исследовании рассматривается механизм формирования и 

реализации административно-правового статуса внутренне перемещенных лиц 

как субъектов административного права Украины. Цель данного исследования 

заключается в том, чтобы на основании анализа национального и зарубежного 

законодательства, отечественных и иностранных научных трудов исследовать 

основные признаки правового статуса внутренне перемещенных лиц, а также 

разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию 

административно-правового статуса внутренне перемещенных лиц и 

обновлению действующего законодательства в данной сфере. 

Исследовано историко-правовой процесс развития внутреннего 

перемещения населения на территории современной Украины. Определены 

нормативно-правовые особенности формирования и реализации 

административно-правового статуса внутренне перемещенных лиц в Украине. 

Выяснено нормотворческую деятельность Верховной Рады Украины, 

Президента Украины и Кабинета Министров Украины, а также 

охарактеризовано деятельность Уполномоченного Верховной Рады Украины по 

правам человека. Обоснованно внесение изменений в нормативно-правовые 

акты органов публичной власти Украины, положения которых определяют 

административно-правовой статус внутренне перемещенных лиц. 

Проанализировано законодательство зарубежных стран, на основании чего 

определены основные предпосылки внутреннего переселения населения, в 

частности: попытки избежать последствий вооруженного конфликта; наличие 

постоянных проявлений насилия; нарушения прав человека; природные или 

техногенные катастрофы; оккупация территории иностранным государством; 

нарушение норм международного гуманитарного права, а также другие 

обстоятельства, которые происходят из предыдущих ситуаций, которые могут 

радикально изменить общественный порядок и безопасность. В работе 

представлено авторское определение понятий «внутренне перемещенное лицо», 

«внутренняя миграция», «переселенец», «вынужденное переселение», 

«административно-правовой статус внутренне перемещенных лиц». 

Проанализированы правовые и организационные аспекты деятельности 

структурных подразделений органов местной власти в отношении 

формирования и реализации административно-правового статуса внутренне 
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перемещенных лиц, а также обосновывается целесообразность и возможность 

заимствования положительного опыта зарубежных стран в данной сфере. 

Осуществлен анализ прав и свобод как элементов административно-

правового статуса внутренне перемещенных лиц, установлены особенности 

этого статуса. Предложены пути улучшения формирования и реализации 

административно-правового статуса внутренних переселенцев путем 

совершенствования действующего законодательства. 

Ключевые слова: статус, вынужденная миграция, внутренне перемещенное 
лицо, внутренний переселенец, административная правосубъектность, 
административно-правовой статус, органы исполнительной власти, 

омбудсмен. 
 

Mykhailovskyi V. I. Administrative and legal status of internally displaced 

persons in Ukraine. – Manuscript. 

The thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.07 – 

Administrative Law and Process, Financial Law, Information Law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2018. 

The thesis is a research of the administrative and legal status of internally 

displaced persons in Ukraine. The study formulated a number of conclusions, 

theoretical foundations and practical recommendations, determined as a result of the 

comprehensive study of the administrative and legal status of internally displaced 

persons in Ukraine and aimed to achieve the goal. 

The analysis of rights and freedoms as the elements of the administrative and 

legal status of internally displaced persons has been undertaken and the peculiarities 

of this status have been established. The amendments to the regulations of public 

authorities of Ukraine have been grounded, the provisions of which define the 

administrative and legal status of internally displaced persons. It suggests the ways of 

improvement of the formation and implementation of administrative and legal status 

of internal refugees by improving the current legislation. 

Key words: status, forced migration, internally displaced persons, internal 
migrant, administrative legal capacity, administrative and legal status, executive 

authorities, ombudsman. 
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