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SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS: SOME LESSONS FROM THE WORLD EXPERIENCE 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Статтю присвячено аналізу керівних принципів, вироблених ООН щодо осіб, недобровільно переміщених всередині власних 
країн, досвіду розв’язання проблем внутрішніх переміщених осіб в Азербайджані та Грузії, урокам з міжнародного досвіду, які 
могли б бути корисними для України. 

 

Статья посвящена анализу руководящих принципов, выработанных ООН в отношении лиц, недобровольно перемещенных 
внутри собственных стран, опыта решения проблем внутренних перемещенных лиц в Азербайджане и Грузии, урокам из 
международного опыта, которые могли бы быть полезными для Украины. 

 

The article is devoted to the analysis of the Guiding Principles on Internal Displacement produced by the United Nations, of  the 

experience of solving the problems of internally displaced persons in Azerbaijan and Georgia, international best practices, which could be 

useful for Ukraine. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: внутрішні переміщені особи,  законодавство щодо ВПО, заходи з вирішення проблем ВПО. 
Ключевые слова: внутренние перемещенные лица, законодательство по ВПО, меры по решению проблем ВПО. 
Key words: internally displaced persons, legislation on IDPs, activities in the field of resolving of the problems of IDPs.

 

Постановка проблеми 

За підрахунками Управління Верховного Комісара ООН у 
справах біженців (УВКБ ООН), у результаті анексії Криму та 
антитерористичної операції на Сході України на червень 2014 р.  
вимушено залишити місця свого проживання і шукали 
притулку в інших регіонах країни понад 54 тис. громадян [1]. 

Серед них діти, інваліди, особи похилого віку, тобто особливо 

вразливі категорії людей.  Хоча в державі функціонує система 
прийому біженців, тобто вигнанців з-за кордону, діє відповідне 
законодавство, до розв’язання проблеми вимушених 
внутрішніх переміщень країна була неготовою. Необхідно 
створювати законодавчу базу, формувати механізми її 
реалізації, причому в умовах зовнішньої агресії, серйозних 
економічних труднощів, дефіциту часу, адже вимушені 
переселенці потребують негайної допомоги.  
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Для розробки адекватних інструментів державного 
управління, які б могли швидко дати позитивні результати в 
умовах обмежених ресурсів, необхідно звернутися до 
напрацювань міжнародних організацій, передовсім ООН. 
Корисним може бути й вивчення досвіду зарубіжних країн, 
передовсім пострадянських, зокрема, Грузії та Азербайджану, 
які вирішували аналогічні проблеми. Їх досвід тим більше 
цікавий, що питання внутрішніх переміщених осіб 
розв’язуються тут уже впродовж 15-20 років, що дає змогу 
оцінити результативність здійснених заходів, визначити 
помилки і слабкості застосованих підходів. Адже негативний 
досвід теж необхідно враховувати. 

Стан вивчення проблеми. Питання недобровільних 
переміщень досліджували такі українські автори як 
В.Андрієнко, С.Бритченко, В.Новік, Ю.Римаренко, В.Суботенко 
та інші. Однак, по-перше, суспільний, а відтак і науковий інтерес 
до цієї проблематики був високим в 1990-ті роки, коли до 
України прибували численні біженців. В наступне десятиліття 
він помітно згас, робіт на відповідну тематику обмаль. По-

друге, оскільки в Україні недобровільних внутрішніх 
переміщень не спостерігалося, дослідники вивчали передовсім  
феномен біженців, тобто іноземців, які шукали притулку в 
Україні, процедури визначення їх правового статусу, надання 
допомоги, формування відповідного законодавства та 
діяльність адміністративних структур. 

Нагальна потреба у виробленні наукових рекомендацій 
щодо прийняття державних рішень щодо внутрішніх 
переміщень, а також недостатня розробка цього питання у 
вітчизняній науковій літературі з державного управління 
обумовили  мету цієї статті, яка полягає в аналізі шляхів 
розв’язання проблеми внутрішніх переміщених осіб в деяких 
зарубіжних державах та виробленні пропозицій із застосування 
відповідного досвіду в Україні. 
 

Виклад основного матеріалу 

За даними Моніторингового центру з питань 
недобровільних переміщень, чисельність внутрішніх 
переміщених осіб (далі ВПО) у світі досягла рекордної відмітки 
– 33,3 млн. осіб, що вдвічі перевищує чисельність біженців 
(близько 16 млн.). Лише за 2013 р. їхня кількість збільшилася на 
4,5 млн. осіб. Найгострішою проблема є в Сирії, Судані, Нігерії, 
Іраку. В Європі чисельність ВПО сягає 2,2 млн., вони знаходяться 
в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Росії, Туркменістані, 
Узбекистані [2]. 

Разом із наростанням проблеми внутрішніх 
недобровільних переміщень зростала стурбованість світової 
громадськості гуманітарними проблемами, пов’язаними з 
ними. Традиційно вважалося, що внутрішні переміщення – у 
компетенції суверенних держав, а не міжнародних структур 
(крім Червоного Хреста, який наглядав за виконанням 
Женевських конвенцій 1949 р. щодо захисту цивільного 
населення під час збройних конфліктів). Проте поступово 
формувалося розуміння необхідності вироблення спільних 
підходів до розв’язання проблем осіб, переміщених в межах 
власних країн, та надання суверенним державам міжнародної 

допомоги в цій сфері.   
У 1972 р. Генеральна Асамблея ООН розширила мандат 

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ 
ООН), який охоплював біженців та шукачів притулку, тобто 
людей, вимушених залишити країни проживання та шукати 
міжнародного захисту, на осіб, переміщених всередині власних 
країн.  У 1998 р. структури ООН схвалили Керівні принципи з 
питання переміщення осіб всередині країни [3]. Світова 
спільнота виходила з того, що, хоча чинне міжнародне 
гуманітарне право та норми із захисту прав людини 
поширюються на внутрішніх переміщених осіб, але в деяких 
аспектах вони недостатні для забезпечення належного захисту. 
Керівні принципи не є обов’язковим правовим документом, 
проте засновані на нормах міжнародного права, передовсім 
таких як Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права, Конвенція про статус біженців, і є 
відображенням морального обов’язку. Вони деталізують ті 
положення названих актів, які відповідають специфічним 
потребам ВПО, і пояснюють, як необхідно їх застосовувати в 
умовах внутрішніх недобровільних переміщень.  

 Керівні принципи містять визначення ВПО. Відповідно до 
них це особи, або групи осіб,  яких змусили рятуватися втечею 
або залишити свої домівки чи місця звичайного проживання в 
результаті або з метою уникнути наслідків воєнного конфлікту, 
масового насильства, порушень прав людини, стихійного чи 
викликаного людською діяльністю лиха, і які не перетинали 
міжнародно-визнаних державних кордонів. 
 Вони стосуються всіх фаз пересування, передбачають 
захист від недобровільного переміщення, допомогу при 
переміщенні, гарантії безпечного повернення, переселення та 
реінтеграції, а також визначають гарантії, що мають надаватися 
на всіх фазах процесу, або специфічні для кожної з них.  

Передовсім цей документ покликаний захистити ВПО від 
дискримінації, пов’язаної з їхнім становищем, забезпечити їм 
права і свободи, визначені міжнародним та національним 
законодавством. Разом з тим, він не звільняє ВПО від 
індивідуальної кримінальної відповідальність за здійснення 
геноциду, злочинів проти людяності чи воєнних злочинів. 

У Керівних принципах зазначено, що основний обов’язок і 
відповідальність за надання захисту і гуманітарної допомоги 
ВПО покладається на національну владу. ВПО має 
гарантуватися захист від насильства, тортур, від голоду, як 
методу ведення війни, від використання людей як захисного 
щита, недобровільного вербування до збройних формувань та 
від загроз подібних дій. ВПО мають право просити і отримувати 
необхідну допомогу. У першу чергу потрібно задовольняти 
потреби найбільш незахищених категорій (діти без супроводу, 
вагітні жінки, інваліди, особи похилого віку). Влада повинна 
сприяти єдності сімей, пошукам зниклих родичів тощо. 
 ВПО мають право на достатній життєвий рівень. Їм має бути 
забезпечено доступ до продуктів харчування, тимчасового 
житла, необхідного одягу та базових медичних послуг, а за 
потреби, – до психологічної та соціальної допомоги. 
Незаперечним їх правом є також доступ до освіти. 
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Вкрай важливим видається двадцятий принцип, відповідно 
до якого влада зобов’язана видавати ВПО всі документи, 
необхідні для визнання і реалізації їхніх прав, спростити заміну 
втрачених документів, не вимагати повернення в місця 
попереднього проживання за залишеними там документами. 

ВПО гарантується свобода пересування, тобто можливість 
шукати безпечного місця на території своєї країни, а також 
вільний виїзд за межі держави і пошук притулку за кордоном. 
Водночас, вони мають бути захищені від недобровільного 
повернення чи переселення в місця, де може виникнути 
загроза їхньому життю чи здоров’ю. Компетентні органи несуть 
головну відповідальність за встановлення умов, які б 
забезпечили ВПО можливість  повернутися до своїх домівок 
або переселитися для проживання в іншій частині країни, вони 
повинні докладати всіх зусиль для забезпечення реінтеграції 
повертанців. Причому всебічна участь ВПО у плануванні та 
організації їх повернення чи переселення обов’язкова. 

Влада повинна сприяти поверненню ВПО їхнього майна, а 
якщо це неможливо – надавати відповідну компенсацію. 

Значну увагу у Керівних принципах приділено діяльності 
гуманітарних організацій, співпраці з ними національних 
держав. 

Спеціальний доповідач  ООН з прав людини внутрішньо 
переміщених осіб, який регулярно доповідає Генеральній 
Асамблеї щодо ситуації у відповідній сфері, неодноразово 
зазначав, що Керівні принципи отримують все ширше 
визнання, все більше держав керуються ними при розробці 
власного законодавства.  

Разом з тим, визнані міжнародні експерти застерігають 
щодо спрощеного їх розуміння, зокрема, невиправданого 
застосування  підходу, аналогічного до надання захисту 
біженцям. При розробці національного законодавства варто 
враховувати, що на відміну від біженців, яким спеціальний 
правовий статус є необхідним, оскільки вони втратили захист 
власної держави і змушені шукати його на чужій території, ВПО 
не потребують такого статусу, а отже й громіздких і складних 
процедур його визначення. Вони перебувають на території 
власної держави, є її громадянами і користуються рівними з 
іншими громадянами правами. На думку Вальтера Кьоліна, що 
був провідним автором Керівних принципів, а також певний 
час обіймав посаду Спеціального доповідача ООН з питань 
прав людини ВПО, застосування норм, що стосуються біженців, 
тобто іноземців, до ВПО, може обмежити їхні права, які 
належать їм як громадянам. Він підкреслює, що для виявлення 
тих, хто був вимушено переміщений і потребує особливої 
допомоги, немає необхідності виходити за рамки звичайних 
адміністративних заходів, таких як реєстрація, і запроваджувати 
спеціальні процедури [4]. 

Оскільки Україні доводиться терміново розробляти 
законодавство щодо ВПО, тобто у сфері, де до цього часу 
жодних напрацювань не існувало, Керівні принципи видаються 
надійним орієнтиром для українських законотворців і мають 
бути ретельно вивчені і враховані. По-перше, в них 
акумульовано головні висновки світової політичної думки 

щодо проблеми, а, по-друге, норми основних міжнародно-

правових документів із захисту прав людини, на яких базуються 
Керівні принципи і під якими стоїть підпис України, є частиною 
національного законодавства. 

Значною мірою до формування спільних підходів щодо 
ВПО світову громадськість  підштовхнули відомі події 1990-х рр. 
у колишній Югославії та на пострадянському просторі. Низка 
держав цих регіонів і до сьогодні має на своїй території ВПО. Це 
зокрема Азербайджан.  

Воєнні дії у Нагірному Карабаху спричинили вимушені 
переселення в Азербайджані ще в останні роки існування СРСР. 
Проголошення незалежності Азербайджану та Вірменії 
перетворили конфлікт у міждержавний. Восени 1991 року 
вірменські збройні сили перейшли у наступ, в результаті чого 
практично все азербайджанське населення залишило Нагірний 
Карабах та сусідній Лачинський район. Вимушеними 
переселенцями стали 220 тис. осіб [5]. У 1993 році наступ 
вірменських військ продовжився, потік вимушених 
переселенців став масовим, їхня кількість на кінець року 
сягнула 778,5 тис. [6], що призвело до гуманітарної кризи в 
країні.  

Підписання перемир’я 1994 року дало змогу взяти під 
контроль ситуацію з переміщеними особами. Проте, оскільки 
Нагірний Карабах, а також ще 6 районів Азербайджану, що 
разом становлять близько 20% території країни, продовжують 
контролюватися Вірменією, повернення людей до своїх 
домівок залишається проблематичним. За даними уряду 
Азербайджану, зуміли повернутися до місць попереднього 
проживання 72 тис. ВПО, поселення яких знаходяться в 
безпосередній і небезпечній близькості до лінії розмежування 
ворогуючих сторін. На сьогодні загальна чисельність ВПО 
становить близько 600 тис. осіб, з них 40 тис. з Нагірного 
Карабаху, а 560 тис. – з інших окупованих районів. Це 7% 
населення країни, майже стовідсотково – етнічні 
азербайджанці. Переважна більшість ВПО проживає у великих 
містах – 218 тис. в Баку, 50,6 тис. в Сумгаїті, де владі було легше 
їх розмістити, використовуючи житло, залишене вірменськими 
біженцями.  

Для врегулювання проблеми ВПО У 1992 р. було прийнято 
Закон «Про статус біженців та вимушених переселенці», нині 
діє його редакція від 1999 р. [7]. Закон передбачав цілу низку 
соціальних гарантій. Зокрема, надання тимчасового місця 
проживання, безплатний проїзд і провіз майна до тимчасового 
місця проживання, медичне обслуговування та надання 
лікарських препаратів, першочергове розміщення в спеціальні 
соціальні установи інвалідів та людей похилого віку з числа 
ВПО, отримання матеріальної допомоги. При переселенні на 
постійне місце проживання ВПО компенсуються витрати 
переїзду. Вони можуть отримати безпроцентний кредит на 10 
років, земельну ділянку у користування, при самостійній купівлі 
житла звільняються від нотаріального мита. ВПО надається 
сприяння в працевлаштуванні, у разі перекваліфікації на час 
навчання виплачується середня заробітна плата за новою 
спеціальністю. 
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Соціальні гарантії ВПО було деталізовано в законі «Про 
соціальний захист вимушених переселенців і осіб, прирівняних 
до них», прийнятий 1999 р. Водночас створено Соціальний 
фонд захисту вимушених переселенців. В законі йдеться про те, 
що держава створює необхідні умови для працевлаштування 
ВПО та зайняття підприємницькою діяльністю шляхом 
встановлення квот в державних установах та організаціях, 
створення нових робочих місць. За неможливості забезпечити 
ВПО постійним місцем роботи, їх залучають до тимчасових чи 
сезонних робіт. Важливо, що згідно закону ВПО не зобов’язані 
надавати трудову крижку при працевлаштуванні. Під час 
скорочення штатів вони користуються переважним правом 
залишатися на своїй посаді. Підприємцям з числа ВПО можуть 
надаватися пільгові кредити. Пенсії ВПО нараховуються й за 
відсутності документів щодо стажу роботи та заробітної плати. 
При тимчасовій втраті працездатності лікарняний оплачується у 
повному обсязі незалежно від стажу. Закон звільнив ВПО  від 
сплати податку на доходи, державних мит при оформленны 
посвідчення особи,  водійських прав. Він передбачав також 
пільги на транспорт та жилого-комунальні послуги, 
забезпечення школярів підручниками та шкільним приладдям, 
безкоштовне навчання студентів в державних ВИШах та інше 

[8]. Варто зазначити, що ці норми, як сказано в законі, діятимуть 
ще впродовж трьох років після забезпечення умов для 
повернення ВПО в місця їх звичайного проживання. 

Центральним органом виконавчої влади, на який 
покладено реалізацію політики щодо внутрішніх переміщених 
осіб, є Державний комітет Азербайджанської Республіки у 
справах біженців та вимушених переселенців. Його створено 
1993 р. на базі держкому з роботи з людьми, які вимушені були 
залишити свої домівки, що існував з 1989 р. Голова Комітету є 
водночас віце-прем’єр міністром Азербайджану. Оскільки до 
вирішення проблем ВПО залучені й інші відомства, 
координуючу функцію покладено на Департамент з питань 
біженців, ВПО, міграції та роботи з міжнародними 
організаціями, створений у структурі кабінету міністрів країни 

[9]. Основними завданнями Державного комітету у справах 
біженців та вимушених переселенців є тимчасове розселення, 
репатріація та соціальний захист біженців, іммігрантів та осіб, 
які вимушені були залишити свої домівки; надання статусу 
біженця або вимушеного мігранта; покращання соціальних 
умов життя на територіях, звільнених від окупації; збір 
статистичних даних щодо біженців та вимушених 
переселенців; робота з неурядовими та міжнародними 
організаціями з метою реабілітації,  возз’єднання сімей, 
підвищення рівня зайнятості, скорочення бідності, створення 
умов для повернення додому, будівництва житла та 
соціальних об’єктів для біженців та вимушених переселенців. 

Попри урядові рішення, на кінець 1990-х 157р. ситуація 
ВПО в Азербайджані залишалася критичною. Особливо 
гострою була житлова проблема. 30% проживали у 
громадських будовах, таких як школи, дитячі садки, 
гуртожитки, ще 16% - в палатках та тимчасових збірних 
будиночках, 7% - в залізничних вагонах, 7% - у недобудованому 
житлі, 6% - у землянках, 6% - у незаконно захоплених квартирах 

[10]. Лише в Баку було захоплено близько 6 тис. квартир, 
законні власники не могли реалізувати свої права (за рішенням 
парламенту, підтвердженим 2004 р. указом президента, 
виселення біженців і ВПО без надання їм житла 
забороняється), що негативно позначалося на ставленні до ВПО 

[11]. 

Гостро стояла проблема працевлаштування. Вона 
ускладнювалася ще й тому, що переважно сільські жителі 
опинилися в незвичних для них умовах міст, де знайти  роботу 
їм було важко. Внаслідок цього багато сімей переміщених осіб 
розраховували лише на урядову допомогу.  Високим був рівень 
бідності. 

Все це викликало серйозні соціальні проблеми: 
підвищений рівень захворюваності, спалахи інфекцій, 
невідвідування дітьми школи, поширення проституції та 
злочинності, виникнення серйозної напруженості у стосунках 
між ВПО і корінним населенням. Не бачачи для себе 
перспективи в Азербайджані, багато біженців намагалися 
емігрувати або, принаймні, виїхати на заробітки за кордон, до 
Росії, Туреччини, Ірану, де здебільшого працювали у сфері 
послуг, на будівництві тощо. 

Міжнародні експерти зазначали, що перші п’ять років після 
війни уряд фактично не займався розв’язанням проблем ВПО. 
Керівництво країни вважало, що відповіддю на всі запитання 
має стати повернення переселенців додому, більше того, їхнє 
становище та неврегульований статус були засобом тиску на 
міжнародну спільноту з метою повернення окупованих 
територій. Підтримку ВПО надавали переважно міжнародні 
організації, проте з 1999 р. вони припинили продовольчу 
допомогу, становище ВПО суттєво погіршилося. У 2001-2002 рр. 
почастішали акції протесту ВПО, які перекривали дороги, 
вимагали від уряду конкретних дій. На них, як на можливу 
опору, звернула увагу опозиція. Все це змусило владу 
активізувати свою діяльність.  

У 2004 р. була прийнята Державна програма з покращання 
житлових умов и підвищенню рівня зайнятості біженців та 
вимушених переселенців, крім того, понад 200 законодавчих 
документів, спрямованих на забезпечення її виконання. 
Спеціальні програми було розроблено щодо 
працевлаштування та професійного навчання ВПО, а також 
щодо надання їм низки пільг при прийомі на роботу в 
державному секторі. Водночас програма передбачала 
розробку детального плану репатріації. 

З часу прийняття Програми фінансування заходів з 
облаштування переселенців було збільшено десятикратно. 
Причому в основному за рахунок державного бюджету 
(приблизно третина коштів надходить із нафтового фонду), 
хоча міжнародна допомога продовжує надаватися. В рамках 
реалізації програми в 2010 р. виділялося 871 долар США на 
особу, в 2011 р. – 910, а в 2013 р. – 1400 доларів США. Загальна 
сума витрат становить приблизно 3% державного бюджету, що 
є найвищим показником у світі.  

Пріоритетний напрямок Програми – покращання житлових 
умов ВПО. Останнє з 15 наметових містечок було закрито в 
2007 р. Побудовано 82 сучасних поселення з необхідною 



Зарубіжний досвід державного управління 

 

 № 1, 2014 р.                                                                              Стратегія і тактика державного управління
  

158 

соціальною та технічною інфраструктурою, що дало змогу 
розселити 180 тис. осіб. Введено в дію 139 шкіл, 6 музичних 
шкіл, 51 дитячий садок, 55 амбулаторій, 45 культурних центрів, 
2 спортивних центри, 648 км доріг, 815 км водогону, 333 км 
газоводу [12].  

Разом з тим, попри помітні успіхи у покращенні житлових 
умов, лише чверть ВПО переселилися до новозбудованого 
житла, 32% все ще живуть в тимчасовому житлі, наданому в 
1990-ті р., так званих колективних центрах, 20% проживають у 
родичів, 12% - у глинобитних хатах, близько 8% – у захоплених 
квартирах [13]. Треба зазначити також, що ВПО мають право 
лише на тимчасове користування житлом і землею. Вони не 
отримують житло у власність і повинні підписувати документи, 
які забороняють їм його продавати, дарувати чи 
переплановувати. Власників серед них 15%, тоді як серед 
місцевого населення – 83% [14].  

Окреме питання викликає розташування нових поселень. 
Вони будуються ізольовано від існуючих, що, з одного боку, 
допомагає зберегти через роки ідентичність переселенців як 
вихідців з певної місцевості, плекати їхнє прагнення 
повернутися додому, проте з другого, заважає їхній інтеграції в 
місцях проживання, спричиняє сегрегацію ВПО. У цьому зв’язку 
красномовним є також факт, що 60% дітей ВПО навчаються у 
«власних» школах, тобто відокремлено від місцевих дітей. 
Сегрегація посилює стигматизацію та ізоляцію ВПО, погіршення 
ставлення до них з боку суспільства. 

Міжнародні спостерігачі звертали також увагу, що ВПО 
недостатньо залучені до визначення своєї долі, зокрема, щодо 
планування поселень та прийняття рішень про переселення. 
Хоча як громадяни Азербайджану вони мають всі права участі у 
президентських та парламентських виборах (в парламенті 
окуповані території представляють 11 з 135 парламентарів), 
проте позбавлені права обирати місцеву владу, оскільки мають 
лише тимчасовий статус проживання. 

Наступна нагальна проблема ВПО – працевлаштування. 
Попри певні пільги, не всі можуть знайти роботу. За офіційними 
даними, рівень безробіття серед ВПО наразі невисокий – 10%. 

Разом з тим, постійну роботу мають лише 42%, 48%  зайняті на 
сезонних та тимчасових роботах. В сільській місцевості 
виконують сезонні роботи передовсім жінки і діти, чоловіки 
часто мусять виїздити на роботу в інші місця, за кордон. Багато 
ВПО працюють у неформальному секторі.  

Для розвитку підприємництва виділяють пільгові кредити. В 
рамках реалізації Програми Національний фонд розвитку 
підприємництва виділив 30,8 млн манатів пільгових кредитів (1 
манат = 1,3 долара) 1300 підприємцям з числа ПВО, що дало 
змогу відкрити 2700 нових робочих місць [15]. 

Попри доволі високий рівень зайнятості, за даними 
соціологічних опитувань, основне джерело доходів 71% ВПО – 

урядова допомога, і лише  для 18% це заробітна плата. І через 
20 років після переселення уряд продовжує надання грошової 
допомоги. Сума, що виплачується на продукти харчування,  
збільшилася  за останнє десятиліття в 3,6 разу, на комунальні 
послуги – в 4,5 разу. Рівень бідності серед ВПО упродовж цього 

періоду знизився з 75% до 15% (у місцевого населення з 50% до 
6%) [17]. 

Треба однак зазначити, що ВПО – це досить неоднорідна 
група.  Частині з них дійсно необхідна підтримка держави, 
проте інша частина за ці роки спромоглася облаштувати своє 
життя. Тому привілеї ВПО часом викликають роздратування у 
решти населення. З другого боку, вони  формують ментальність 
утриманців у деяких ВПО.  

Таким чином, підбиваючи підсумок треба погодитися, що 
попри проблеми, що залишаються, уряд Азербайджану зміг 
досягти значних успіхів у покращанні становища ВПО, хоча 
недобровільні переміщення в крані були надзвичайно 
масштабними. Проблеми внутрішніх переміщених осіб завжди 
залишалися для уряду пріоритетними, а можливості їх 
розв’язання забезпечувалися економічним зростанням, 
доходами від продажу нафти. Разом з тим, довготривале 
вирішення питання пов’язується виключно з поверненням, і 
через 20 років після переміщення люди мають тимчасовий 
статус і як такі є не лише постійним нагадуванням про військову 
поразку початку 1990-х 158р., а й вірогідною рушійною силою 
можливого реваншу. Крім небезпеки «розморожування» 
«замороженого» конфлікту це обумовлює залежність ВПО від 
держави, створює напругу між ними та корінним населенням. 
 Для Грузії головною міграційною проблемою є наявність 
значної кількості внутрішньо переміщених осіб внаслідок 
воєнних конфліктів в Абхазії та Південній Осетії. На квітень 2014 
р., за даними уряду, у країні налічувалося 253574 тис. ВПО, або 
майже 6% населення [18], серед яких приблизно 230 тис. 
зазнали переміщень ще на початку 1990-х р. внаслідок 
конфліктів в Абхазії та Південній Осетії [19]. Ще 26 тис. 
перетворилися на ВПО в результаті російсько-грузинської війни 
2008 р. [20], 3 тис. зазнали вимушених переміщень двічі. В  
дійсності ВПО в країні більше, оскільки не всі з них 
зареєстровані. Крім того, за оцінками, не менше 10 тис. ВПО 
знаходяться на території Південної Осетії, чисельність ВПО в 
Абхазії невідома, проте приблизно 45 тис. осіб спонтанно 
повернулися або періодично повертаються на сезонній основі 
до своїх домівок в Гальському районі Абхазії [21]. Статус ВПО 
отримують також діти, якщо їх обоє батьків є внутрішньо 
переміщеними особами. 
 Люди, які змушені були залишити місця постійного 
проживання через воєнні дії, оселилися переважно у великих 
містах (наприклад, у Тбілісі проживає майже 40% з них), а також 
у прикордонних з Абхазією районах. Понад половину з них – 

54% - становлять жінки, 25% - діти, 17% - особи похилого віку. 
З 1 серпня 2013 р. проводиться перереєстрація ВПО, що має 

на меті уточнення чисельності, складу, місць проживання цієї 
категорії населення, що необхідно для виявлення конкретних 

потреб окремих осіб та пошуків тривалих рішень. Тим більше, 
що попередні реєстрації охоплювали передовсім осіб, які 
проживали в колективних центрах розміщення, тоді як велика 
група ВПО проживає у приватному секторі, їх потреби вивчені 
недостатньо.  

У 1992 р. було створено Міністерство у справах біженців та 
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розселення, з 2011 р. – Міністерство у справах осіб, вимушено 
переміщених з окупованих територій, біженців та розселення. 
У 1996 р. прийнято закон «Про внутрішніх переміщених осіб з 
окупованих територій Грузії». Проте держава вкрай мало 
займалася питанням облаштування ВПО, оскільки вважалося, 
що єдиним адекватним рішенням проблеми є повернення. 
Лише  уряд, який прийшов до влади після «революції троянд» 
2003 р., почав ставитися до проблеми ВПО більш 
конструктивно. В 2006 р. було створено урядову комісію, яка 
мала розробити пропозиції щодо стратегії політики стосовно 
ВПО та забезпечити організацію і координацію її виконання. 
Відповідальність та координуючі функції в цій сфері було 
покладено на Міністерство у справах біженців та розселення.  

Урядовою постановою 2007 р. було затверджено Державну 
стратегію щодо внутрішніх переміщених осіб. Хоча повернення, 
як і раніше, декларувалося як незаперечна мета, проте  було 
виявлено готовність шукати тривалі рішення для ВПО шляхом їх 
інтеграції в місцях притулку. Ця готовність почала 
реалізовуватися, однак, лише після війни 2008 р., коли 
внаслідок війни з Росією стало зрозуміло, що повернення 
відкладається на невизначену перспективу. 

У 2006 р. прийнято закон «Про майнову реституцію і 
компенсацію особам, які постраждали в результаті конфлікту в 
колишній Південно-осетинській автономній області». 
Відповідно до нього, якщо реституція житла та іншого майна 
неможлива, цим особам гарантується отримання адекватного 
(альтернативного) житла рівнозначної вартості або 
компенсацію втрат [22]. 

З 1 березня 2014 р. набула чинності нова редакція закону 
«Про внутрішніх переміщених осіб та тих, що зазнають 
переслідувань, з окупованих територій Грузії» [23]. Її прийняття 
було спрямовано на усунення наявних прогалини в 
законодавстві, приведення його у відповідність до 
міжнародних норм. Розробка закону проходила в тісній 
співпраці з низкою зацікавлених міжнародних організацій. 

У законі розширено визначення ВПО. Це особи, які зазнали 
вимушених переміщень внаслідок окупації території 
іноземною державою, агресії, воєнного конфлікту,  масового 
насильства та/або масового порушення прав людини (закон не 
поширюється на ВПО внаслідок стихійних лих та техногенних 
катастроф). Закон поширюється не лише на громадян, а й на 
осіб без громадянства (становище іноземців та біженців 
регулюється іншим законодавством). У ньому повніше 
виписано систему соціального захисту ВПО. Якщо раніше, 
орієнтуючись в економічній політиці на закони ринку, влада 
сподівалася, що для ВПО ринкова саморегуляція є достатньою, 
то тепер їм гарантуються права на соціальне забезпечення, 
отримання допомог, адекватне житло, права, майнові права 
тощо. В законі враховано особливі потреби певних категорій 
осіб: жінок, дітей, інвалідів, осіб старшого віку, біженців, 
трудових мігрантів, осіб без громадянства. (Норми із захисту 
осіб з особливими потребами з числа ВПО містить також закон 
про інвалідів, низка урядових постанов). Важливо зазначити, 
що в новому законі містяться норми, що передбачають участь 
ВПО в реалізації заходів з їх реінтеграції.  

Згідно указу президента Грузії 2009 р. встановлено порядок 
передачі у приватну власність житлової площі в колективних 
центрах, пустих приміщеннях та нових багатоквартирних 
будинках. Державна власність передається ВПО за символічну 
ціну 1 ларі. Вони звільняються від сплати податку на передану 
власність, а також на отримані компенсації. 

Операційним документом із реалізації Стратегії з 
розв’язання проблем ВПО є План дій. Перший його варіант 
було розроблено 2008 р., після того він оновлювався. Нині 
чинний документ прийнято 2012 р. на період 2012-2014 рр. [24] 

У ньому передбачено заходи щодо пошуку довготривалих 
рішень житлової проблеми, забезпечення для ВПО гідних умов 
життя та припинення залежності від держави, включення 
найбільш вразливих осіб з числа ВПО до єдиної державної 
програми соціального захисту. План передбачає розробку 
координаційного механізму для його реалізації, створення 
Керівного комітету. Передбачено також систему контролю за 
програмами в інтересах ВПО за участі громадянського 
суспільства та міжнародних організацій. 

Реалізація Плану дій має три складові: ремонт у низці 
центрів колективного розміщення та передача  прав власності 
на житло мешканцям;  будівництво нового житла з передачею 
прав власності; надання фінансової підтримки сім’ям при 
покупці чи ремонті власного житла. В 2013 р. бюджет 
Міністерства у справах ВПО, біженців та розселення було 
збільшено втричі. Крім того виконується низка будівельно-

ремонтних проектів, що фінансуються Європейським союзом, 
іншими міжнародними донорами. 

Міністерство у справах ВПО, біженців та розселення 
здійснює будівництво 7 житлових будинків у м. Поті, де буде 
розселено 280 сімей ВПО, ведуться роботи з ремонту 28 інших 
будов. Житло надано 480 сім’ям, відремонтовано 15 будинків, 
де проживають 425 сімей ВПО [25]. В 2014 р. розпочато 
будівництво житла для майже 7 тис. сімей в Тбілісі і 3 тис. в 
Батумі [26]. Наказом по Міністерству у справах ВПО 
затверджено Керівні принципи, критерії та процедури щодо 
процесу тривалого розселення, згідно з якими, передбачено 
нарахування та додавання балів по кожному критерію і 
визначення на цій підставі пріоритетності надання житла тій чи 
іншій сім’ї.  

Зміна урядового курсу та нарощування зусиль з вирішення 
проблем ВПО проявилась також у тому, що стосовно 
розселення вигнанців з Південної Осетії в результаті російсько-

грузинської війни 2008 р. конкретні заходи було прийнято 
цілком оперативно. 8 тис. сімей, вимушено переміщених в 
2008 р., отримали або спеціально збудоване нове житло, або 
відремонтоване житло в старих будинках, або 10 тис. доларів 
для вирішення житлової проблеми [27]. І хоча висловлювалися 
нарікання на низьку якість будівництва, зволікання із виплатою 
обіцяних коштів та оформленням документів власності, проте 
більшість ВПО з Осетії уже через 2-3 роки після війни змогли 
надійно облаштуватися в інших регіонах Грузії. 

Разом з тим, за оцінкою спостерігачів ОБСЕ, з ініціатив уряду 
щодо покращання житлових умов ВПО змогли скористатися не 
більше 10% з них. Більшість продовжують жити в непридатних 
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умовах, у родичів або знайомих, в найманих квартирах, а 
близько 45% – у так званих колективних центрах, що були 
облаштовані одразу після прибуття ВПО на початку 1990-х 
160рр. в лікарнях, готелях, будинках відпочинку тощо.  

Безробіття залишається гострою проблемою для всього 
населення країни, проте, як свідчать дослідження, ВПО 
страждають від нього найбільше, хоча формально вони 
користуються рівними з іншими громадянами правами у сфері 
зайнятості. Постійну роботу мають менше третини 
працездатних ВПО. Поширеним є тривале безробіття, 
передовсім жінок: 49% безробітних з числа ВПО не працювали 
понад три роки [28]. Хоча серед ВПО достатньо освічених 
людей, спеціалістів, тривале безробіття призводить до втрати 
професійних навичок і унеможливлює успішну конкуренцію на 
ринку праці. Не маючи постійних джерел доходу, ВПО 
намагаються заробити дрібною торгівлею або епізодичною 
некваліфікованою фізичною працею, виїжджають з метою 
заробітку за кордон, є залежними від допомоги держави [29]. 

Статус ВПО дає право на отримання державної допомоги. 
Щомісячні виплати становлять 28 ларі (близько 12 євро), якщо 
особа проживає у приватному секторі, і 22 ларі (близько 8 
євро), якщо вона розміщена в колективному центрі. Мешканці 
колективних центрів отримують також допомогу на оплату 
комунальних послуг – 10,2 ларі (4,5 євро) в Тбілісі і 5 ларі (2,2 
євро) в регіонах. У 2013 р. започатковано програми надання 
разової допомоги найбіднішим особам з числа ВПО. Впродовж 
2013-2014 рр. вона виділена 2589 особам [30]. Таким чином, 
обсяги допомоги, що виплачується ВПО державою, є доволі 
скромними. 

Соціально-економічні проблеми, компактне проживання 
ускладнюють інтеграцію ВПО в грузинське суспільство. Як 
свідчать соціологи, близько 2/5 тих, хто проживає в 
колективних центрах, підтримують стосунки переважно з ВПО. 
В деяких випадках виникала напруга в стосунках між місцевим 
населенням та ВПО, особливо на територіях, населених 
етнічними меншинами [31]. 

На думку спеціального доповідача ООН з питань прав 
людини ВПО, який відвідав Грузію 2013 р., загальний підхід 
уряду до цієї категорії громадян засновано на тимчасовості 
переселення. Таким чином й допомога ВПО також трактується 
як тимчасова. Заходів, спрямованих на досягнення тривалого 
рішення все ще замало [32]. 

 

Висновки 

Таким чином, міжнародна спільнота на сьогодні уже має на 
озброєнні надійний орієнтир для країн, які стикнулися з 
проблемою ВПО. Це схвалені ООН Керівні принципи з питання 
переміщених осіб в середині країни. В них міститься 
визначення, хто є внутрішніми переміщеними особами. Вони 
спрямовані на захист прав цих осіб напередодні переміщення, 
під час перебування в місцях тимчасового розселення і, 
звичайно, при пошуках  тривалого рішення їх проблем. Керівні 
принципи базуються, відображають і співпадають з нормами 
міжнародного права. Вони широко визнані як важливий 

інструмент допомоги ВПО та формування відповідних 
національних інструментів. 

Корисним для розробки національних інструментів 
надання допомоги ВПО є також досвід країн, які стикалися з 
цією проблемою. Короткий огляд напрацювань Азербайджану 
та Грузії дає змогу дійти кількох висновків, які варто врахувати в 
Україні. Зокрема, їх досвід показує, що, хоча єдиним 
незаперечним шляхом вирішення проблем ВПО є припинення 
конфлікту і повернення людей до своїх домівок, центральною у 
вирішенні проблеми має бути гуманітарна складова, яка не 
повинна залежати від політичних рішень.  

Зволікання із активними діями щодо ВПО в надії на 
розв’язання їх проблем шляхом повернення може призвести 
лише до погіршення становища, виникнення напруги в 
стосунках між ВПО та корінним населенням місць 
перебування, поширення споживацьких настроїв у частині 
ВПО, використання обопільного невдоволення силами, 
спрямованими на подальшу дестабілізацію ситуації в країні.  

На першому етапі після вимушеного переміщення в центрі 
уваги має бути задоволення життєво важливих потреб, таких як 
тимчасове  житло, харчування, медичні послуги. Найбільш 
оптимальним видається підхід, орієнтований на потреби, з 
особливою увагою до найменш захищених категорій 
населення. 

Одночасно із забезпеченням нагальних потреб ВПО 
держава має планувати тривалі рішення, враховуючи, що вони 
повинні мати стійкий характер і відповідати певним умовам: 
рішення про повернення чи переїзд має прийматися 
добровільно; місця, куди переїжджають люди, повинні бути 
безпечними; захист і підтримка з боку держави мають 
продовжуватися до завершення реінтеграції; ВПО повинні 
брати активну участь у плануванні та організації свого 
подальшого життя. 

Як свідчить досвід зарубіжних країн, для розв’язання 
проблем ВПО необхідна спеціальна законодавча база, 
адміністративні органи з її виконання, координація зусиль 
різних відомств, а також належне фінансування з державного 
бюджету. Враховуючи обмеженість  ресурсів в умовах 
конфлікту, значну допомогу можуть надати міжнародні 
організації, співпраця з якими має займати належне місце в 
рамках політики захисту ВПО. 

Повертаючись до проблеми ВПО в Україні необхідно ще 
раз підкреслити, що відповідальність за їхнє становище, як це 
підкреслено в Керівних принципах, лежить на уряді країни 
громадянства. Це повністю відповідає законодавству нашої 
держави, за яким ВПО, як її громадянам, має бути забезпечена 
вся повнота прав. Разом з тим, національне законодавство не 
враховує специфіку нинішньої ситуації і часом може 
створювати додаткові труднощі для ВПО (наприклад, 
працевлаштування чи реєстрація безробіття за трудовими 
книжками), тому до нього потрібно внести необхідні зміни. 
Нагальною є також  потреба створення адміністративної 
структури з роботи з ВПО, налагодження взаємодії різних 
міністерств та відомств, органів влади різного рівня, співпраці з 
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неурядовими та міжнародними організаціями, забезпечення 
громадського контролю над заходами держави та постійної 
оцінки їх ефективності та коректування.  При цьому, однак, 
треба уникати надмірної бюрократизації процедур щодо ВПО, 
зважати на те, що встановлення для них особливого 
документально підтвердженого статусу може обумовити їх 
стигматизацію та дискримінацію.   
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Розглянуто організаційну структуру державного управління збереженням біорізноманіття України. 
Проаналізовано ефективність державного управління збереженням біорізноманіття. Розглянуто кращий 
міжнародний досвід державного управління та розроблено рекомендації щодо його імплементації в Україні.  

 

Рассмотрена организационная структура государственного управления сохранением биоразнообразия Украины. 

Проанализирована эффективность государственного управления сохранением биоразнообразия. Рассмотрен 

лучший международный опыт государственного управления и разработаны рекомендации по его имплементации в 

Украине. 

The organizational structure of public administration of biodiversity conservation of Ukraine has been investigated. The 

government biodiversity conservation effectiveness has been analyzed. The best practices of public administration and 

recommendations for its implementation in Ukraine have been learned. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: державна екологічна політика, управління, біорізноманіття, держава, система. 
Ключевые слова: государственная экологическая политика, управление, биоразнообразие, государство, система. 
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Actuality of the work 

In the last two decades mankind began to feel the 

threatening climatic changes. Special problems are caused 

by the state of atmospheric air, its extraordinary pollution 

by harmful substances and above all by carbon dioxide. The 

improvements of the situation may become possible only 

with the introduction of nature protection projects, energy 

saving production and ecologically clean equipment. 

However such products are too expensive for Ukraine 

which only starts building its stable economy. In this aspect 

the introduction of the Kyoto Protocol can hardly be 

overestimated. 


