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Слухали: 

 Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Бовкуна Е.М. по дисертації 

на тему «Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб», що подана 

на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». 

 Виступаючи, доповідач у першу чергу обґрунтував актуальність теми 

дисертаційного дослідження та визначив його мету. 

 Так, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена 

наступним:  

- по-перше, одним із пріоритетних напрямів державної політики України 

в останні роки є масове внутрішнє вимушене переміщення населення, 

спричинене збройною інтервенцією з боку Російської Федерації, окупацією нею 

частини території України та анексією Автономної Республіки Крим, що 

створює реальні загрози для прав людини, захисту життя та здоров’я, 

недоторканності та безпеки внутрішньо переміщених осіб, спричиняє втрату 

соціального статусу та руйнування добробуту вимушених переселенців;  

- по-друге, відсутність практичного досвіду та масштабність міграційних 

потоків вплинули на якість прийнятих нормативно-правових актів, їх постійне 

кількісне зростання та змінюваність. Динамічність розвитку права привела, з 

одного боку, до «декодифікації» законодавства, а, з іншого, до відсутності 

законодавчого врегулювання деяких життєво важливих для внутрішньо 

переміщених осіб проблем. Наявність невирішених проблем в сфері правового 

регулювання внутрішнього переміщення, визначення конституційно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб та шляхів його реалізації, має наслідком 

численні порушення прав внутрішньо переміщених осіб, негативно впливає на 

ефективність реалізації державної політики у сфері внутрішнього переміщення; 

- по-третє, дослідження захисту прав внутрішньо переміщених осіб в 

Україні актуалізується, по-перше, необхідністю створення теоретичних засад 

захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні; по-друге, потребою 

вдосконалення чинного законодавства у сфері захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб відповідно до Конституції України і новітніх тенденцій 

розвитку захисту прав внутрішньо переміщених осіб за міжнародним правом та 

законодавством окремих зарубіжних країн; по-третє, необхідністю 

вдосконалення систем захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

 Вказаним вище обґрунтовується необхідність наукового дослідження та 

переосмислення проблеми захисту конституційних прав внутрішньо 

переміщених осіб в Україні. Тому його метою є: постановка і вирішення наукової 

проблеми реалізації конституційно-правового статусу внутрішньо переміщених 

осіб, комплексного наукового аналізу захисту конституційних прав внутрішньо 

переміщених осіб в Україні, з’ясування основних проблем у цій сфері та 

визначення основних перспектив розвитку конституційно-правового механізму 

забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на основі світового досвіду. 
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Далі, здобувачем було озвучено завдання, об’єкт та предмет 

пропонованого до уваги дослідження, визначено загальну структуру роботи та 

методи, що були використані у процесі дослідження. Також, у стислій формі 

було зазначено про результати апробації основних положень та рекомендацій по 

дисертації, сформульовано основні положення її наукової новизни та висновки, 

до яких прийшов дисертант у процесі проведеного дослідження. 

Після закінчення доповіді до Бовкуна Є.М. учасниками фахового семінару 

були поставлені наступні запитання. 

 

Проф., д.ю.н. Ющик Олексій Іванович: Доброго дня всім. У мене, 

мабуть, більше пропозиції до Едуарда Михайловича, аніж питання. 

На мій погляд, можливо потрібно попрацювати над структурою, і замість 

двох розділів зробити три. 

Так, наприклад, Ваш Розділ 1 має назву «Теоретико-правові засади 

правового статусу внутрішньо переміщених осіб та проблеми його 

конституційно-правового регулювання», а на мій погляд, тут потрібно спочатку 

говорити про «конституційно-правові засади правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб…». Адже у нас спеціальність 12.00.02 – конституційне право. 

Окрім цього, назва Розділу І дуже широка. «Проблеми конституційно-

правового регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб», на мій 

погляд, логічно увійдуть до Розділу ІІ «Конституційно-правові форми захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб». А Розділ ІІІ логічно був би присвячений 

діяльності судів та неурядових організацій в системі захисту конституційних 

прав внутрішньо переміщених осіб. 

Також, на мій погляд, у Вас досить широка назва дисертації, яка не зовсім 

узгоджується з предметом дослідження. 

В Розділі ІІ Ви розглядаєте судовий захист та діяльність неурядових 

організацій в системі захисту конституційних прав внутрішньо переміщених 

осіб, а інші конституційно-правові засоби захисту Вами пропускаються, зокрема, 

діяльність Уряду з цього приводу, Президента України, органів місцевого 

самоврядування. 

Д.ю.н, професор, академік НАПрН Скрипнюк Олександр Васильович: У 

мене також є більше пропозиція, аніж зауваження до автора. Безперечно, що 

дана проблема є дуже актуальною для України на сьогоднішній момент, і в 

цьому контексті важливо було б використати іноземний, закордонний досвід 

вирішення даної проблеми. Яке Ваше ставлення до цього? 

Відповідь: Дякую за запитання. Що стосується даної проблеми, то досвід 

євроазійських країн ми не «зачіпали», а що стосується європейських конфліктів, 

наприклад, які відбувалися між Грецією та Туреччиною, то стосовно їх є вже 

велика міжнародна практика вирішення даних спорів в європейських судах, 

зокрема, що стосується компенсації за порушення прав щодо користування 

належним їм майном.  
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К.ю.н., с.н.с. Костецька Тетяна Анатоліївна: При аналізі Вашої 

дисертаційної роботи очевидним є, що Ви володієте проблематикою 

дослідження. Тематика дослідження є актуальною, об’єктивно ця проблема ще 

буде довготривалою. Але при цьому, на мій погляд, у Вас немає особливої 

дискусії з авторами тих дисертацій, які Ви цитуєте. Які Ваші пропозиції щодо 

вдосконалення саме конституційного законодавства з цього приводу? 

Відповідь: Дякую за запитання. Відповідаючи на нього, доцільно 

зауважити, що в роботі міститься пропозиція щодо кодифікації всіх нормативних 

актів, які врегульовують дану сферу. Окрім цього пропонується створення 

спеціального органу – Уповноваженого із захисту прав внутрішньо переміщених 

осіб 

Д.ю.н., пров.н.с. Антонов Володимир Олександрович: Шановний 

Едуарде Михайловичу, безперечно тема Вашого дослідження є дуже 

актуальною. Я з великою цікавістю ознайомився з Вашою роботою і отримав 

творче задоволення. Я підтримую висловлені зауваження і до Вас у мене також є 

кілька зауважень. На мій погляд, потрібно в змісті роботи посилити 

конституційно-правовий аспект, а саме в § 1.2. «Поняття «внутрішньо 

переміщена особа» у сучасному конституційному праві України, його 

співвідношення з поняттям «мігрант», «вимушений переселенець», «біженець». 

Окрім цього, на мій погляд, посилення потребує наукова новизна, яку Ви 

виносите на захист.  

К.ю.н., с.н.с. Пухтинський Микола Олександрович: Едуард 

Михайлович, чи будуть у Вас довідки про провадження Ваших пропозицій у 

нормативно-правові акти? 

Відповідь: Дякую за запитання. Так, вони в мене вже є.  

Д.ю.н., пров.н.с. Батанов Олександр Васильович: Дисертація Бовкуна 

Е.М. в цілому склала дуже позитивне враження. Це абсолютно нова тема, яка не 

досліджена в Україні в контексті конституційно-правового аспекту. В першу 

чергу хочеться відмітити, що дисертант глибоко володіє проблемою та розуміє її. 

Є якісно підготовлений текст. Дисертантом опрацьоване велике коло джерел, в 

т.ч. міжнародних. Висновки в дисертації правильно сформульовані. Я не 

погоджуюсь з Олексієм Івановичем щодо необхідності зміни структури роботи. 

Щодо поради, або побажання, то, на мій погляд, в роботі також бажано 

було б зупинитися на розгляді такої проблеми, як захист прав дітей внутрішньо 

переміщених осіб. Це ще більше збагатило б роботу.    

 

Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено 

висновок наукового керівника доктора юридичних наук, професора, академіка 

НАН України Шемшученко Ю.С. з оцінкою роботи здобувача у процесі 

підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану. 
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Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня 

ефективності виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану, Шемшученко Ю.С. відзначив наступне.  

Актуальність теми дослідження, що обрана Е. М. Бовкуном, не викликає 

сумнівів. Адже права людини сьогодні стали однією з ключових наукових 

проблем, які вивчаються з самих широких та різноманітних позицій: в аспекті 

завдань та обов’язків державної влади, принципів модернізації політичної та 

правової системи, здійснення конституційної реформи, проведення соціально-

економічної та культурної політики, боротьби з злочинністю, корупцією, 

бідністю, запобіганням дискримінації тощо. Права знаходять свою присутність 

практично в кожній сфері життєдіяльності людини, відображаючи її життя в 

особливому якісному стані, пов’язаному із затвердженням у громадській 

свідомості та практиці ідеї гідності та свободи. 

Одним із пріоритетних векторів діяльності Української держави в останні 

роки є захист життя та здоров’я, недоторканності та безпеки внутрішньо 

переміщених осіб. Ця тенденція обумовлена масовим внутрішнім вимушеним 

переміщенням населення, причиною якого є збройна інтервенція з боку 

Російської Федерації, окупація нею частини території України та анексія 

Автономної Республіки Крим, що обумовила реальні загрози не лише 

суверенітету і територіальній цілісності України, а і для прав людини, 

спричиняючи втрату соціального статусу та руйнування добробуту вимушених 

переселенців.  

У сучасному світі будь-які міграційні процеси розглядаються через призму 

прав людини. ООН, Рада Європи та інші міжнародні міжурядові організації 

закликають держави запобігати недотриманню громадянських, економічних, 

політичних і культурних прав людини-мігранта, в тому числі й внутрішньо 

переміщених осіб, забезпечувати їх захист і підтримку. 

На державу покладено низку позитивних зобов’язань щодо встановлення 

та гарантування дієвого функціонування конституційно-правового механізму 

забезпечення і захисту основних прав внутрішньо переміщених осіб та інших 

осіб, які потерпіли від насильницького конфлікту. Здійснення правозахисних та 

інших функцій держави в сфері внутрішнього переміщення передбачає також 

чітке конституційно-правове визначення конституційно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб, встановлення прозорих та доступних процедур 

його набуття та реалізації. Для цього держава розробляє відповідну нормативно-

правову базу, визначає відповідальні структури надання державної допомоги та 

захисту конституційних прав і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.  

Під впливом низки внутрішніх та зовнішніх, об’єктивних та суб’єктивних 

причин в Україні щодо внутрішньо переміщених осіб склалася складна та доволі 

суперечлива ситуація щодо конституційно-правового забезпечення їх прав і 

свобод. Це ставить перед наукою конституційного права завдання комплексного 

аналізу існуючого правозахисного механізму, вироблення пропозицій щодо 
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посилення ефективності і створення дієвого цілісного конституційно-правового 

механізму захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який має 

спиратися на конституційні та міжнародні норми у сфері внутрішнього 

переміщення. Свого наукового вирішення вимагає завдання уніфікації 

понятійно-категоріального апарату тощо. 

У зв’язку з цим дослідження прав внутрішньо переміщених осіб в Україні є 

одним з найважливіших завдань юридичної науки. Це має не тільки науково-

теоретичне, а практичне значення: і з точки зору розвитку законодавства, і в 

плані вирішення конкретних питань реформування міграційного законодавства, 

утворення ефективних механізмів забезпечення прав людини, їх охорони, 

захисту тощо.  

Дисертаційне дослідження Е. М. Бовкуна відкликається на ці та інші 

складні злободенні проблеми у даній сфері прав людини, що свідчить про його 

актуальність як з точки зору конституційної теорії, так і практики 

правореалізації. 

Безумовним досягненням дисертанта є розгляд концептуальних та 

прикладних проблем захисту конституційних прав внутрішньо переміщених осіб, 

серед яких: 

- визначено поняття «внутрішньо переміщена особа» у сучасному 

конституційному праві України, його співвідношення з поняттям «мігрант», 

«вимушений переселенець», «біженець»; 

- визначено поняття правового статусу внутрішньо переміщеної особи;  

- розкрито та визначено складові елементи юридичної конструкції 

правового статусу внутрішньо переміщеної особи;  

- досліджено правові та організаційні засади державного захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

- проаналізовано діяльність судів України щодо захисту прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

- досліджено роль неурядових організації в системі захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

- з’ясовано основні проблеми та перспективи розвитку захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

- сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 

України у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні тощо. 

Висновки, які робить дисертант, мають важливе теоретичне та прагматичне 

значення для подальшого розвитку науки конституційного права та становлення 

правозахисних механізмів в Україні. Вони є науково обґрунтованими та мають 

важливе значення для практики правореалізації у сфері прав людини в цілому та 

прав внутрішньо переміщених осіб зокрема. 

В процесі написання дисертації автором використано арсенал методів 

наукового пізнання, що характеризує Е. М. Бовкуна як вмілого та талановитого 

дослідника, який може розглядати та аналізувати вельми складні питання, 
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співвідносити їх з загальним контекстом розвитку права, держави та суспільства, 

робити відповідні узагальнення, які мають високий якісний потенціал. 

Багато положень дослідження мають високий прагматичний потенціал, 

будучи спрямованими на реформування чинного міграційного законодавства, його 

якісне зростання, підвищення рівня нормативно-правового регулювання та 

забезпечення стабільного та прогнозованого здійснення правозахисної діяльності. 

Автор переконливо демонструє, що існування ефективних механізмів захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб є важливою гарантією прав людини в цілому, 

закріплених як міжнародними актами з прав людини, так і законодавством 

України.  

Вважаємо, що здобувач наукового ступеня доктора філософії Е. М. Бовкун є 

сформованим, серйозним та сміливим дослідником конституційно-правової 

проблематики, спеціалістом у дослідженні актуальних та складних проблем 

конституційного і муніципального права в цілому та прав внутрішньо 

переміщених осіб зокрема. 

Виконане Е. М. Бовкуном дисертаційне дослідження є новим якісним 

внеском у сучасну конституційно-правову доктрину України. 

У кінцевому підсумку, Ю.С. Шемшученко констатував, що виконана 

Бовкуном Е.М. робота є завершеною науковою працею, що вирішує складну 

теоретичну проблему, а також у якій отримані нові науково аргументовані 

результати. Відтак, дисертаційне дослідження Бовкуна Е.М. відповідає вимогам, 

встановленим чинним законодавством України у сфері вищої освіти, тому 

рекомендується до захисту, а сам Бовкун Е.М. заслуговує на присудження 

наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю «081 – Право». 

 

Після цього, слово було надано рецензентам наукової праці. 

Доктор юридичних наук, професор Скрипнюк О.В. зауважив, що 

дисертаційне дослідження Бовкуна Едуарда Михайловича присвячене вельми 

актуальним як з точки зору конституційно-правової науки та теорії 

конституціоналістики, так і практики конституційного будівництва проблемам 

реалізації та захисту прав людини в цілому та такої соціальної групи як 

внутрішньо переміщені особи, формування та модернізації цього інституту в 

умовах тих завдань та викликів, які постали перед українською державою на 

сучасному етапі. 

Адже військова агресія Російської Федерації проти України в окремих 

районах Луганської та Донецької областей, анексія Автономної Республіки Крим 

змусила тисячі громадян змінити своє місце проживання та переселитися в інші 

регіони нашої держави. Це спричинило появу не тільки нового спеціального 

суб’єкта конституційного права – внутрішньо переміщеної особи, а й нових для 

правозабезпечувальної сфери проблем, передусім щодо працевлаштування, 

забезпечення житлом, відновлення пенсійних виплат, грошових допомог, 

медичної допомоги, що потребують вирішення. 
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Зазначені та інші проблеми є викликом не лише для держави, а і сучасної 

юридичної науки в цілому та науки конституційного права зокрема. Дослідження 

статусу внутрішньо переміщеної особи як окремого спеціального суб’єкта права 

конституційно-правових відносин, особливостей його правового регулювання є 

необхідною складовою загальної системи захисту конституційних прав 

внутрішньо переміщених осіб, а виявлення проблем і створення ефективних 

механізмів подолання конституційного правокористування у цій сфері є 

запорукою розвитку сучасної науки, держави і суспільства.  

В умовах сьогодення перед українською державою, органами державної 

влади чим далі більше постають нові виклики не лише у сфері освіти, житлової 

та соціальної політики, праці, охорони здоров’я, а і реалізації політичних та 

економічних прав внутрішньо переміщених осіб, які потребують сучасних 

реальних підходів для досягнення ефективних рішень у контексті визначення 

особливостей набуття та реалізації особою статусу внутрішньо переміщеної 

особи. 

Питання сутності, правової природи та принципів статусу внутрішньо 

переміщених осіб, форм та засобів захисту їх прав та законних інтересів, 

еволюція усієї концепції статусу внутрішньо переміщених осіб, здійснювана за 

допомогою логічних причинно-наслідкових зв’язків між особою, цінностями, 

суспільством, державою, та її цілеспрямований вплив на розвиток демократії та 

правовладдя сьогодні з новою силою стають предметом багатьох дискусій та 

обговорень не лише в Україні, але й у зарубіжних країнах. Особливо 

загострюються та набувають нового звучання відповідні питання у контексті 

глобалізації та міждержавної інтеграції. 

У вітчизняній юридичній літературі вивчення феномену внутрішньо 

переміщених осіб, проблем їх статусу в цілому та захисту конституційних прав 

зокрема, незважаючи на наявність доволі серйозних наукових досліджень у сфері 

прав людини і громадянина, на жаль, мають епізодичний характер та є фактично 

не витребуваними у теорії вітчизняного конституційного права. Втім виклики 

сьогодення змушують і теоретиків, і практиків, насамперед законодавця, 

активізувати пошуки варіантів вирішення складних питань забезпечення прав 

відповідної категорії осіб. 

Доцільність теоретичного обґрунтування захисту конституційних прав 

внутрішньо переміщених осіб визначається необхідністю мати науково-

обґрунтовану систему знань про даний інститут конституційного права, які не 

лише дадуть змогу побудувати стійку правову базу, на основі і в межах якої має 

конкретизуватися загальний правовий статус людини і громадянина в Україні, а 

й створити правові умови для реалізації інституту внутрішньо переміщених осіб 

в умовах викликів сьогодення. 

Вважаємо, що усвідомлення сутності, змісту, принципів, функцій інституту 

захисту конституційних прав внутрішньо переміщених осіб, а також процесів 
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його формування, функціонування та модернізації в умовах сьогодення, 

насамперед військової інтервенції Російської Федерації проти України в окремих 

районах Луганської та Донецької областей, анексії Автономної Республіки Крим 

неможливе без комплексного аналізу характерних ознак цього конституційного 

та політико-правового інституту. При цьому слід мати на увазі, що такий аналіз 

повинен проводитись не лише за формально-атрибутивними ознаками, а й за 

аксіологічними, функціонально-телеологічними, праксеологічними критеріями 

тощо. 

Актуальність теми дисертаційної роботи Е. М. Бовкуна підтверджується і 

наявною в конституційно-правовій науці дискусією щодо розуміння феномену 

внутрішнього переміщення в цілому, питань співвідношення загальних 

(громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних та ін.) прав 

людини і громадянина та відповідних прав та їх груп вимушено переміщених 

осіб, проблем ефективності реалізації та захисту цих прав тощо. 

Зазначені вище аргументи зумовлюють доцільність ґрунтовного наукового 

переосмислення насамперед питань захисту прав людини, в тому числі і прав 

внутрішньо переміщених осіб. 

Дисертантом чітко визначено об’єкт дослідження – «суспільні відносини, 

що розкривають зміст та особливості реалізації конституційно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб та виникають у процесі забезпечення і захисту їх 

прав», в межах якого сформульовано предмет – «особливості конституційно-

правового забезпечення захисту конституційних прав внутрішньо переміщених 

осіб», що адекватно відтворює тему дисертації. 

Такий підхід надав автору дисертації можливість встановити завдання 

дослідження та реалізувати їх згідно з планом дисертаційної роботи, дійти 

певних висновків при визначенні результатів і обґрунтуванні низки нових 

положень, що мають значення для конституційно-правової науки і практики 

конституційного будівництва. 

Враховуючи характер предмету дослідження, дисертантом окреслено коло 

завдань наукового пошуку, які закладено в основу архітектоніки змісту роботи. 

Слід позитивно відзначити логічну послідовність поставлених автором завдань, 

що забезпечили повноту та цілісність наукового дослідження, а саме:  

- розглянуто концептуальні проблеми внутрішньо переміщених осіб у 

конституційному праві у їх історичному аспекті (підрозділ 1.1); 

- сформульовано визначення поняття «внутрішньо переміщена особа» у 

сучасному конституційному праві України, здійснено його співвідношення з 

поняттям «мігрант», «вимушений переселенець», «біженець» (підрозділ 1.2); 

- сформульовано поняття та досліджено структуру конституційно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб (підрозділ 1.3); 
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- досліджено актуальні теоретичні та прикладні питання набуття, реалізації 

і припинення правового статусу внутрішньо переміщених осіб в 

Україні (підрозділ 1.4); 

- розглянуто правові та організаційні основи державного захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (підрозділ 2.1); 

- вивчено судову практику діяльність щодо захисту конституційних прав 

внутрішньо переміщених осіб (підрозділ 2.2); 

- вивчено досвід діяльності неурядових організацій в системі захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (підрозділ 2.3); 

- сформульовано основні проблеми та запропоновано шляхи розвитку 

захисту конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в 

Україні (підрозділ 2.4). 

Розкриття відповідних питань та розв’язання даних завдань забезпечили 

досягнення мети дослідження – системного аналізу проблем захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження Е. М. Бовкуна ґрунтується на успішному 

використанні дисертантом методологічного інструментарію юридичної науки. 

Заслуговує на підтримку не лише визначена автором методологія дослідження, 

яка складається з широкого кола філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 

спеціальних методів і підходів наукового пізнання правових явищ та процесів, 

які в результаті допомогли повно та об’єктивно дослідити питання захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Це дозволило дисертанту ґрунтовно та всебічно визначити методологічні 

переваги та недостатність положень панівних в юридичній доктрині концепцій 

сучасного праворозуміння, що в подальшому визначило методологічну стратегію 

дослідження в цілому. В результаті автором цілком обґрунтовано виокремлено 

положення про те, що методологічною основою її дослідження є «сукупність 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-

наукових методів пізнання конституційно-правових явищ, що забезпечило 

об’єктивний аналіз досліджуваного предмета та достовірність отриманих 

результатів і висновків» (стор. 7 дисертації). 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається з вступу, двох розділів, які структуровано на вісім 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел (270 найменувань на 29 

сторінках). 

Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом 

опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного 

питання як українських, так і іноземних правознавців; проаналізовано 

міжнародні документи, норми чинного законодавства України, акти судової 

практики; використано матеріал енциклопедичних та навчальних джерел; 
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опрацьовано широкий спектр матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних 

електронних видань. 

Все це дає можливість зробити висновок, що з теоретичної та практичної 

точок зору тема дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.  

Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних 

узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми дослідження 

та полягає в тому, що у ній уперше у вітчизняній конституційно-правовій науці 

системно, з урахуванням досягнень конституційно-правової науки та матеріалів 

практики (у тому числі й судової), проведений комплексний аналіз теоретико-

методологічних та прикладних проблем конституційно-правового забезпечення і 

захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 

Здійснене дослідження дозволило обґрунтувати і сформулювати ряд нових 

наукових положень та практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення 

до чинного законодавства та правозастосовчої практики в Україні задля 

підвищення рівня захисту внутрішньо переміщених осіб та пошук нових 

правозахисних механізмів у контексті адаптації законодавства України до 

стандартів Європейського Союзу, а також рецепції позитивного зарубіжного 

досвіду. 

Положення наукової новизни отриманих результатів автором справедливо 

структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали 

подальшого розвиту. 

Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної точок зору мають 

положення наукової новизни, що стосуються: 

- визначення поняття конституційно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб, який розглядається як система закріплених Конституцією 

України основних конституційних прав і свобод людини, які вони мають як 

громадяни України або особи, що на законних підставах перебувають на її 

території, та спеціальних додаткових прав і обов’язків, зумовлених фактом їх 

внутрішнього переміщення, соціальних та юридичних гарантій їх реалізації та 

захисту;  

- авторського розуміння реалізації конституційно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб як процесу практичного використання 

передбачених конституційними нормами прав та соціальних можливостей щодо 

задоволення законних інтересів і потреб; 

- обґрунтування висновку щодо важливості розроблення в доктрині 

конституційного права принципів реалізації прав внутрішньо переміщених осіб, 

а саме: законності; рівності і недискримінації; допустимості обмеження прав 

іноземців та осіб без громадянства лише у випадках, встановлених Конституцією 

та законами України; терпимості і толерантності щодо внутрішньо переміщених 

осіб; 
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- формулювання визначення поняття «механізм реалізації конституційно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб», під яким пропонується 

розглядати сукупність конституційно-правових норм та організаційно-

інституціональних засобів забезпечення, охорони та захисту їх конституційних і 

спеціальних прав, ліквідації негативних наслідків вимушеного переміщення та 

інтеграції у приймаючі громади;  

- обґрунтування пропозиції щодо прийняття Міграційного кодексу України 

як спеціального кодифікованого нормативно-правового акту, у межах якого 

можуть врегульовуватися відносини щодо захисту прав внутрішньо переміщених 

осіб; 

- обґрунтування необхідності запровадження посади спеціалізованого 

омбудсмана з питань міграції, до сфери відання якого пропонується віднести 

контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб та координацію зусиль держави та громадянського суспільства 

у допомозі внутрішньо переміщеним особам; 

- визначення поняття «внутрішньо переміщена особа», під якою 

пропонується розуміти  будь-яку особу, яка перебуває під юрисдикцією України, 

змушена чи вимушена залишити місце свого постійного проживання у межах 

міжнародно-визнаних кордонів держави внаслідок обставин об’єктивного 

характеру, спричинених збройним конфліктом, окупацією чи анексією території, 

надзвичайними ситуаціями антропогенного характеру, проявами насильства, 

масовими порушеннями прав людини чи внаслідок примусового переміщення у 

зв’язку з суспільними потребами; 

- визначення концептуальних підходів щодо державної політики у сфері 

внутрішнього вимушеного переміщення населення та створення єдиного 

правозахисного простору на основі конституційних принципів і міжнародних 

стандартів; формування дієвої системи позитивної адаптаційно-інтеграційної 

соціалізації внутрішньо переміщених осіб на новій для них території, 

виокремлення шляхів забезпечення соціального захисту та ефективне вирішення 

їх побутових проблем;  

- характеристики ознак конституційно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб; 

- характеристики функцій неурядових правозахисних організацій та інших 

інститутів громадянського суспільства у забезпеченні та захисті прав внутрішньо 

переміщених осіб; 

- підходів щодо гарантій доступу до ефективних засобів юридичного 

захисту та правосуддя внутрішньо переміщених осіб; 

- доктринального тлумачення міжнародних та європейських стандартів у 

сфері забезпечення і захисту прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; 
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- пропозицій щодо рецепції у вітчизняній конституційній практиці 

зарубіжного досвіду організації та правозахисної діяльності щодо внутрішньо 

переміщених осіб тощо. 

Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни 

одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення 

проблематики захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 

Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор 

послідовно і обґрунтовано розкрив конституційно-правові аспекти захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб. 

Автором лаконічно та чітко викладено зміст анотацій, що розкривають 

основні положення та висновки роботи. У вступі дисертаційного дослідження 

обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет, мета і основні 

завдання дослідження, характеризується методологічна і науково-теоретична 

основа роботи, наукова новизна отриманих результатів, теоретичне і практичне 

значення результатів дослідження, виокремлюються положення щодо їх 

апробації тощо. 

У розділі 1 «Теоретико-правові засади правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб та проблеми його конституційно-правового регулювання» 

автором ґрунтовно проаналізовано та з’ясовано історію розвитку уявлень про 

інститут внутрішньо переміщених осіб у конституційному праві. Досліджені 

концептуальні підходи щодо визначення поняття «внутрішньо переміщена 

особа» у сучасному конституційному праві України у його співвідношенні з 

поняттям «мігрант», «вимушений переселенець», «біженець». Ґрунтовно та 

доволі плідно досліджені питання щодо поняття і структури конституційно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб, а також щодо його набуття, 

реалізації і припинення в сучасній Україні у контексті викликів сьогодення. 

Слід позитивно відзначити спробу автора охарактеризувати сучасний стан 

пізнання конституційно-правових проблем захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб, що насамперед відзначається різноманіттям поглядів вчених 

на феномен внутрішньої міграції, її чинників і факторів, форм і методів 

подолання тощо, посиленням міждисциплінарності наукового вивчення 

проблематики захисту прав внутрішньо переміщених осіб, об’єктивною 

необхідністю здійснення профільних конституційно-правових досліджень, 

необхідністю наукового переосмислення як теоретико-правових, так і 

практичних аспектів цієї тематики крізь призму їх багатовимірності, 

міжнародних стандартів прав людини, досвіду зарубіжних країн тощо. 

Розділі 2 «Конституційно-правові форми захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб» присвячено дослідженню правових та організаційних 

проблем та засад державного захисту конституційних прав внутрішньо 

переміщених осіб. Зокрема розглянуто питання щодо діяльності судів та 

неурядових організацій щодо захисту конституційних прав внутрішньо 
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переміщених осіб в системі захисту конституційних прав внутрішньо 

переміщених осіб. 

Оригінальністю та інноваційністю відрізняються авторські підходи щодо 

розуміння актуальних конституційних прикладних проблем захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні та перспектив 

розвитку профільного законодавства у цій сфері, інституційного забезпечення 

відповідних процесів. 

У Висновках автором за результатами проведеного дослідження викладено 

найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно відображають зміст 

дисертаційного дослідження, результати використання різних методологічних 

прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на дослідженому 

емпіричному матеріалі. В додатках відображено список опублікованих 

дисертантом праць та результати участі в наукових та науково-практичних 

конференціях.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати у: 

- науково-дослідній сфері – в процесі подальших наукових досліджень 

проблемних питань конституційно-правового забезпечення правозахисної 

діяльності щодо внутрішньо переміщених осіб; 

- правотворчій сфері – для вдосконалення чинних нормативно-правових 

актів, що регламентують напрямки та форми правозахисної діяльності щодо 

внутрішньо переміщених осіб, під час розроблення законопроектів, які 

стосуються конституційно-правового забезпечення прав внутрішньо 

переміщених осіб в Україні; 

- навчальному процесі – при підготовці підручників і навчальних 

посібників з курсів «Конституційне право України», «Права людини», 

«Муніципальне право України», а також у системі підготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування, для навчання народних депутатів України та депутатів місцевих 

рад; 

- правовиховній роботі – для підвищення правових знань та правової 

культури населення; правозахисній діяльності – як теоретичний матеріал для 

роз’яснення прав і свобод людини і громадянина тощо.  

Однак, при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто звернути 

увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову позицію. 

1. Насамперед дисертанту слід звернути увагу на проблему порівняльно-

правового аналізу забезпечення та захисту прав тимчасово переміщених осіб, 

враховуючи що відповідний зарубіжний досвід адаптації, соціалізації та захисту 

людей, які змушені чи вимушені залишити місце свого постійного проживання у 

межах міжнародно-визнаних кордонів відповідної держави внаслідок обставин 
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об’єктивного характеру, спричинених збройним конфліктом, окупацією чи 

анексією території, надзвичайними ситуаціями антропогенного характеру, 

проявами насильства, масовими порушеннями прав людини тощо мають важливе 

значення не лише у процесах розуміння сутності, завдань, функцій захисту прав 

цієї категорії осіб, а й удосконаленні чинного законодавства у цій сфері, 

формування сучасних правозахисних механізмів, які спеціалізуються на захисті 

прав тимчасово переміщених осіб тощо.  

2. У контексті викликів сьогодення доцільно звернути увагу на проблеми 

захисту внутрішньо переміщених осіб у період карантину, запровадженого через 

пандемію COVID-19 та в умовах виходу з нього. 

3. Варто звернути автору увагу також  на проблеми представництва та 

забезпечення права на професійну правничу допомогу внутрішньо переміщених 

осіб в органах державної влади. 

Однак, попри зазначені зауваження, можливо зробити загальний висновок, 

що в цілому вони не применшують позитивного значення дисертації. 

Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження є наукові публікації автора. Основні 

результати дисертаційного дослідження відображено у відповідних наукових 

публікаціях автора у фахових виданнях України та спеціалізованих виданнях 

іноземних держав, збірниках матеріалів науково-теоретичних та науково-

практичних конференцій. 

Усі публікації автора за змістом відповідають темі дисертаційного 

дослідження, доводять повноту опублікування отриманих результатів та 

наявність їх достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним 

аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація має 

високий теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст може бути 

покладено в основу майбутньої монографічної роботи дисертанта. 

Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових 

запозичень без посилання на джерело (плагіату). 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Бовкуна Едуарда Михайловича на 

тему: «Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб» відповідає 

спеціальності 081 Право та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 року №261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року 

№283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 

березня 2019 р. №167. 

Дисертація Бовкуна Едуарда Михайловича на тему: «Захист конституційних 

прав внутрішньо переміщених осіб» може бути рекомендована до захисту на 
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здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право». 

 

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Тарахонич Т.І. 

відзначила, що проблематика захисту конституційних прав внутрішньо 

переміщених осіб, до дослідження якої звернувся Бовкун Едуард Михайлович, 

має безперечну актуальність, що обумовлюється низкою чинників. Насамперед, 

актуальність теми дисертаційної роботи пов’язана з проблематикою реалізації та 

захисту прав людини в цілому та такої соціальної групи як внутрішньо 

переміщені особи. 

Права людини сьогодні є однією з ключових проблем юридичної доктрини 

та практики конституційного правокористування, які розглядаються з самих 

широких та різноманітних позицій – з філософсько-гуманістичної точки зору, в 

аспекті сутності та явища публічної влади, її завдань та функцій, принципів 

модернізації політичної системи, проведення соціально-економічної та 

культурної політики, боротьби з екологічними загрозами, злочинністю тощо. По 

суті права людини відкрили фундаментальну тему про відносини між 

громадянами та державами та розкрили внутрішній конфлікт, який існує між 

порядком та справедливістю, між суспільством та державою. 

На рубежі ХХ – ХХІ століть в розумінні прав людини відбулася своєрідна 

революція, яка втілила природно-правову доктрину в нормах як міжнародного, 

так і національного права, насамперед, конституційного права як 

фундаментальної галузі права, яка дозволила подивитися на них (права людини), 

як на нові стандарти цивілізації та демократичні форми взаємодії людини та 

держави. Без перебільшення, дотримання прав людини вже стало частиною 

сучасних уявлень не лише про міжнародну легітимність держав, а й їх 

демократичність, ефективність, екогуманістичність у контексті взаємодії з 

громадянським суспільством, територіальними громадами та окремими 

громадянами. 

Сьогодні права людини міцно увійшли до арсеналу правового регулювання 

всередині держави і не можуть бути проігноровані країнами в їх зовнішній 

політиці. При цьому внутрішній конституційний порядок реалізації норм про 

права людини залишається домінантним, а сама тематика даних прав демонструє 

можливість прогресу не лише у міжнародних, а й внутрішньо політичних, 

економічних, соціальних, екологічних відносинах та процесах, які відбуваються 

у середині суверенних держав. 

Таким чином, актуалізувалася проблематика як прав людини в цілому, так і 

таких соціальних груп як внутрішньо переміщені особи зокрема, в зв’язку з 

здійсненням не лише зовнішніх, а й насамперед внутрішніх функцій держави,  

конституційно-правовим забезпеченням її діяльності в умовах глобалізації та 

міждержавної інтеграції, гармонізацією правових систем та формуванням 

глобального конституціоналізму, а самі права людини стали інструментом, що 
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зближує норми і цінності людства, їх асоціацій, соціальний груп та колективів,  

держав і міжнародного співтовариства. 

Проблематика інституціоналізації, конституювання, реалізації та захисту 

внутрішньо переміщених осіб набуває особливої актуальності та гостроти як в 

сучасному світі в цілому, так і, особливо, України. Одним із домінантних 

векторів державної внутрішньої політики України у сфері прав людини в останні 

роки є масове внутрішнє вимушене переміщення населення, спричинене 

насамперед збройною інтервенцією з боку Російської Федерації, окупацією нею 

частини території України та анексією Автономної Республіки Крим, що 

створює реальні загрози для прав людини, захисту життя та здоров’я, 

недоторканності та безпеки внутрішньо переміщених осіб, спричиняє втрату 

соціального статусу та руйнування добробуту вимушених переселенців.  

У сучасному цивілізованому світі будь-які міграційні процеси 

розглядаються насамперед через призму прав людини та їх захисту. Держави 

зобов’язані запобігати порушення громадянських, економічних, політичних і 

культурних прав мігрантів, в тому числі й внутрішньо переміщених осіб, 

забезпечувати їх захист і підтримку. 

Відповідно до міжнародних стандартів прав людини на держави 

покладаються різні позитивні зобов’язання щодо встановлення та гарантування 

дієвого функціонування конституційно-правового механізму забезпечення і 

захисту основних прав внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які 

потерпіли від насильницького конфлікту. У силу цього, ефективне здійснення 

завдань та функцій держави в сфері внутрішнього переміщення передбачає чітке 

конституційно-правове визначення конституційно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб, встановлення прозорих та доступних процедур його набуття, 

реалізації та захисту. Для цього держава розробляє відповідну нормативно-

правову базу, визначає відповідальні структури надання державної допомоги та 

захисту конституційних прав і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.  

Актуальність теми дисертаційної роботи Е. М. Бовкуна підтверджується і 

наявною в конституційно-правовій науці дискусією щодо однозначного 

розуміння феномену міграції та внутрішнього переміщення, питань 

співвідношення прав вимушених переселенців та вимушено переміщених осіб із 

ефективністю конституційного правокористування та правореалізації, а також 

розуміння шляхів посилення правозахисного потенціалу держави і 

громадянського суспільства у контексті відповідних викликів та впровадження 

нових механізмів забезпечення і захисту прав вимушено переміщених осіб. 

Сьогодні перед вітчизняною доктриною та практикою конституційного права 

постають нові виклики, пов’язані з глобалізаційними перетвореннями в 

суспільстві, необхідністю посилення охорони та захисту природних прав 

людини, протидії загрозам в сфері національної безпеки і оборони, екологічної 

безпеки, збереженням миру, світового правопорядку тощо. Тому низький рівень 

дієвості та ефективності прав людини та правозахисних механізмів створює 
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суттєві загрози можливостям протидії загрозам цілісності та недоторканності 

території України, збереженню миру та конституційного правопорядку тощо. А 

наслідки недієвості та неефективності відповідних конституційних механізмів 

правозахисту можуть бути доленосними та невідворотними як з точки зору прав 

людини, так і суверенітету України. 

Зазначені вище аргументи зумовлюють доцільність ґрунтовного наукового 

переосмислення насамперед питань захисту прав людини, в тому числі і прав 

внутрішньо переміщених осіб. 

З огляду на зазначене слід повністю погодитись з думкою автора дисертації, 

що «дослідження захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні 

актуалізується, по-перше, необхідністю створення теоретичних засад захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб в Україні; по-друге, потребою вдосконалення 

чинного законодавства у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб 

відповідно до Конституції України і новітніх тенденцій розвитку захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб за міжнародним правом та законодавством 

окремих зарубіжних країн; по-третє, необхідністю вдосконалення систем захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб в Україні.» (стор. 4 дисертації). 

Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко 

визначено об’єкт дослідження – «суспільні відносини, що розкривають зміст та 

особливості реалізації конституційно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб та виникають у процесі забезпечення і захисту їх прав», в 

межах якого сформульовано предмет, що відповідає тематиці роботи та 

викладено автором як: «особливості конституційно-правового забезпечення 

захисту конституційних прав внутрішньо переміщених осіб». 

Враховуючи багатоаспектність та складність предмету дослідження, 

дисертантом окреслено коло завдань дослідження, які закладено в основу 

подальшої структуризації роботи. Слід позитивно відзначити логічну 

послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили повноту та 

цілісність наукового дослідження, а саме:  

1) розглянуто концептуальні проблеми внутрішньо переміщених осіб у 

конституційному праві у їх історичному аспекті (підрозділ 1.1); 

2) сформульовано визначення поняття «внутрішньо переміщена особа» у 

сучасному конституційному праві України, здійснено його співвідношення з 

поняттям «мігрант», «вимушений переселенець», «біженець» (підрозділ 1.2); 

3) сформульовано поняття та досліджено структуру конституційно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб (підрозділ 1.3); 

4) досліджено актуальні теоретичні та прикладні питання набуття, реалізації 

і припинення правового статусу внутрішньо переміщених осіб в 

Україні (підрозділ 1.4); 

5) розглянуто правові та організаційні основи державного захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (підрозділ 2.1); 
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6) вивчено судову практику діяльність щодо захисту конституційних прав 

внутрішньо переміщених осіб (підрозділ 2.2); 

7) вивчено досвід діяльності неурядових організацій в системі захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (підрозділ 2.3); 

8) сформульовано основні проблеми та запропоновано шляхи розвитку 

захисту конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в 

Україні (підрозділ 2.4). 

Належне виконання вказаних завдань забезпечило досягнення мети 

дослідження – комплексного наукового аналізу захисту конституційних прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження Е. М. Бовкуна ґрунтується на успішному 

використанні дисертантом методологічного інструментарію юридичної науки. 

Заслуговує на підтримку не лише визначена автором методологія дослідження, 

яка складається з широкого кола філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 

спеціальних методів і підходів наукового пізнання правових явищ та процесів, 

які в результаті допомогли повно та об’єктивно дослідити питання захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. Це дозволило 

дисертанту ґрунтовно та всебічно визначити методологічні переваги та 

недостатність положень панівних в юридичній доктрині концепцій сучасного 

праворозуміння, що в подальшому визначило методологічну стратегію 

дослідження в цілому. В результаті автором цілком обґрунтовано виокремлено 

положення про те, що методологічною основою її дослідження є «сукупність 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-

наукових методів пізнання конституційно-правових явищ, що забезпечило 

об’єктивний аналіз досліджуваного предмета та достовірність отриманих 

результатів і висновків» (стор. 7 дисертації). 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається з вступу, двох розділів, які структуровано на вісім 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел (270 найменувань на 29 

сторінках). 

Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом 

опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного 

питання як українських, так і іноземних правознавців; проаналізовано 

міжнародні документи, норми чинного законодавства України, акти судової 

практики; використано матеріал енциклопедичних та навчальних джерел; 

опрацьовано широкий спектр матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних 

електронних видань. Все це дає можливість зробити висновок, що з теоретичної 

та практичної точок зору тема дисертаційного дослідження розроблена 

ґрунтовно.  

Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних 

узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми 
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дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, 

що у ній уперше у вітчизняній конституційно-правовій науці системно, з 

урахуванням новітніх досягнень правової науки, проведений комплексний аналіз 

теоретико-методологічних проблем конституційно-правового регулювання 

забезпечення і захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Здійснене 

дослідження дозволило обґрунтувати і сформулювати ряд нових наукових 

положень та практичних рекомендацій, спрямованих  на конкретні зміни до 

чинного законодавства та правозастосовчої практики в Україні задля підвищення 

рівня захисту внутрішньо переміщених осіб та пошук нових механізмів і 

інноваційних рішень у контексті адаптації законодавства України до стандартів 

Європейського Союзу. 

Положення наукової новизни отриманих результатів автором справедливо 

структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали 

подальшого розвиту. Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної 

точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються: 

1) авторського визначення поняття конституційно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб, який розглядається як система закріплених 

Конституцією України основних конституційних прав і свобод людини, які вони 

мають як громадяни України або особи, що на законних підставах перебувають 

на її території, та спеціальних додаткових прав і обов’язків, зумовлених фактом 

їх внутрішнього переміщення, соціальних та юридичних гарантій їх реалізації та 

захисту;  

2) концептуального розуміння реалізації конституційно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб як процесу практичного використання 

передбачених конституційними нормами прав та соціальних можливостей щодо 

задоволення законних інтересів і потреб; 

3) обґрунтування висновку щодо важливості розроблення в доктрині 

конституційного права принципів реалізації прав внутрішньо переміщених осіб, 

а саме: законності; рівності і недискримінації; допустимості обмеження прав 

іноземців та осіб без громадянства лише у випадках, встановлених Конституцією 

та законами України; терпимості і толерантності щодо внутрішньо переміщених 

осіб; 

4) формулювання дефінітивних підходів щодо визначення поняття 

«механізм реалізації конституційно-правого статусу внутрішньо переміщених 

осіб», під яким пропонується розглядати сукупність конституційно-правових 

норм та організаційно-інституціональних засобів забезпечення, охорони та 

захисту їх конституційних і спеціальних прав, ліквідації негативних наслідків 

вимушеного переміщення та інтеграції у приймаючі громади;  

5) обґрунтування пропозиції щодо прийняття спеціального кодифікованого 

нормативно-правового акту у вигляді Міграційного кодексу України; 

6) обґрунтування необхідності запровадження посади спеціалізованого 

омбудсмана з питань міграції, до сфери відання якого пропонується віднести 
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контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб та координацію зусиль держави та громадянського суспільства 

у допомозі внутрішньо переміщеним особам; 

7) визначення поняття «внутрішньо переміщена особа», під якою 

пропонується розуміти  будь-яку особу, яка перебуває під юрисдикцією України, 

змушена чи вимушена залишити місце свого постійного проживання у межах 

міжнародно-визнаних кордонів держави внаслідок обставин об’єктивного 

характеру, спричинених збройним конфліктом, окупацією чи анексією території, 

надзвичайними ситуаціями антропогенного характеру, проявами насильства, 

масовими порушеннями прав людини чи внаслідок примусового переміщення у 

зв’язку з суспільними потребами; 

8) визначення концептуальних підходів щодо державної політики у сфері 

внутрішнього вимушеного переміщення населення та створення єдиного 

правозахисного простору на основі конституційних принципів і міжнародних 

стандартів; формування дієвої системи позитивної адаптаційно-інтеграційної 

соціалізації внутрішньо переміщених осіб на новій для них території, 

виокремлення шляхів забезпечення соціального захисту та ефективне вирішення 

їх побутових проблем;  

9) характеристики ознак конституційно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб; 

10) концептуальних підходів щодо характеристики функцій неурядових 

правозахисних організацій та інших інститутів громадянського суспільства у 

забезпеченні та захисті прав внутрішньо переміщених осіб; 

11) концептуальних підходів щодо гарантій доступу до ефективних засобів 

юридичного захисту та правосуддя внутрішньо переміщених осіб; 

12) доктринального тлумачення міжнародних та європейських стандартів у 

сфері забезпечення і захисту прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; 

13) обґрунтування пропозицій щодо рецепції у вітчизняній конституційній 

практиці зарубіжного досвіду організації та правозахисної діяльності щодо 

внутрішньо переміщених осіб. 

Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни 

одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення 

проблематики захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 

Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор 

послідовно і обґрунтовано розкрив концептуально-конституційні аспекти 

захисту прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного 

дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет, 

мета і основні завдання дослідження, характеризується методологічна і науково-

теоретична основа роботи, наукова новизна отриманих результатів, теоретичне і 

практичне значення результатів дослідження, виокремлюються положення щодо 

їх апробації тощо. 
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У розділі 1 «Теоретико-правові засади правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб та проблеми його конституційно-правового регулювання» 

автором ґрунтовно проаналізовано та з’ясовано історію розвитку уявлень про 

інститут внутрішньо переміщених осіб у конституційному праві. Досліджені 

концептуальні підходи щодо визначення поняття «внутрішньо переміщена 

особа» у сучасному конституційному праві України у його співвідношенні з 

поняттям «мігрант», «вимушений переселенець», «біженець». Ґрунтовно та 

доволі плідно досліджені питання щодо поняття і структури конституційно-

правового статусу внутрішньо переміщених осіб, а також щодо його набуття, 

реалізації і припинення в сучасній Україні у контексті викликів сьогодення. 

Слід позитивно відзначити спробу автора охарактеризувати сучасний стан 

пізнання концептуально-конституційних проблем захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб, що насамперед відзначається плюралізацією поглядів вчених 

на феномен внутрішньої міграції, її чинників і факторів, форм і методів 

подолання тощо, посиленням міждисциплінарності наукового вивчення 

проблематики захисту прав внутрішньо переміщених осіб, об’єктивною 

необхідністю здійснення профільних конституційно-правових досліджень, 

необхідністю наукового переосмислення як теоретико-правових, так і 

практичних аспектів цієї тематики крізь призму їх багатовимірності, 

міжнародних стандартів прав людини, досвіду зарубіжних країн тощо. 

Розділі 2 «Конституційно-правові форми захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб» присвячено дослідженню правових та організаційних 

проблем та засад державного захисту конституційних прав внутрішньо 

переміщених осіб. Зокрема розглянуто питання щодо діяльності судів та 

неурядових організацій щодо захисту конституційних прав внутрішньо 

переміщених осіб в системі захисту конституційних прав внутрішньо 

переміщених осіб. 

Оригінальністю та інноваційністю відрізняються авторські підходи щодо 

розуміння актуальних конституційних прикладних проблем захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні та перспектив 

розвитку профільного законодавства у цій сфері, інституційного забезпечення 

відповідних процесів. 

У висновках автором за результатами проведеного дослідження викладено 

найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно відображають зміст 

дисертаційного дослідження, результати використання різних методологічних 

прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на дослідженому 

емпіричному матеріалі. В додатках відображено список опублікованих 

дисертантом праць та результати участі в наукових та науково-практичних 

конференціях.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати у: науково-дослідній сфері – в процесі подальших наукових 
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досліджень проблемних питань конституційно-правового забезпечення 

правозахисної діяльності щодо внутрішньо переміщених осіб; правотворчій 

сфері – для вдосконалення чинних нормативно-правових актів, що 

регламентують напрямки та форми правозахисної діяльності щодо внутрішньо 

переміщених осіб, під час розроблення законопроектів, які стосуються 

конституційно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в 

Україні; навчальному процесі – при підготовці підручників і навчальних 

посібників з курсів «Конституційне право України», «Права людини», 

«Муніципальне право України», а також у системі підготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування, для навчання народних депутатів України та депутатів місцевих 

рад; правовиховній роботі – для підвищення правових знань та правової 

культури населення; правозахисній діяльності – як теоретичний матеріал для 

роз’яснення прав і свобод людини і громадянина тощо.  

Однак, при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто звернути 

увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову позицію. 

1. Насамперед дисертанту слід звернути увагу на проблематиці 

муніципально-правового виміру забезпечення прав тимчасово переміщених осіб, 

враховуючи що саме у територіальних громадах відбувається не лише адаптація і 

соціалізація людей які змушені чи вимушені залишити місце свого постійного 

проживання у межах міжнародно-визнаних кордонів держави внаслідок обставин 

об’єктивного характеру, спричинених збройним конфліктом, окупацією чи 

анексією території, надзвичайними ситуаціями антропогенного характеру, 

проявами насильства, масовими порушеннями прав людини чи внаслідок 

примусового переміщення у зв’язку з суспільними потребами, а й реалізація та 

захист практично усіх їх прав.  

2. У контексті викликів сьогодення цікавим та доволі пізнавальним як з 

загальносоціологічної, так і конституційно-правової точки зору, є питання щодо 

гендерного виміру досліджуваних у дисертації процесів. 

3. Варто звернути автору увагу і на проблеми захисту прав дітей – 

тимчасово переміщених осіб, а також представників національних меншин – 

тимчасово переміщених осіб з точки зору об’єктивної оцінки дієвості та 

ефективності реалізації національного законодавстві у сфері міграції із 

врахуванням позитивного зарубіжного досвіду. 

Однак, попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що в цілому 

вони не применшують позитивного значення дисертації. Підтвердженням 

обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій 

дослідження є наукові публікації автора. Основні результати дисертаційного 

дослідження відображено у відповідних наукових публікаціях автора у фахових 

виданнях України та спеціалізованих виданнях іноземних держав, збірниках 

матеріалів науково-теоретичних та науково-практичних конференцій. 
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Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного дослідження, 

доводять повноту опублікування отриманих результатів та наявність їх 

достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним аспектам 

досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація має високий 

теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст може бути покладено в 

основу майбутньої монографічної роботи дисертанта. 

Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових 

запозичень без посилання на джерело (плагіату). 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Бовкуна Едуарда Михайловича на 

тему: «Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб» відповідає 

спеціальності 081 Право та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 року №261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року 

№283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 

березня 2019 р. №167. 

Дисертація Бовкуна Едуарда Михайловича на тему: «Захист конституційних 

прав внутрішньо переміщених осіб» може бути рекомендована до захисту на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право». 
 

ВИСНОВОК 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України  

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Бовкуна Едуарда Михайловича на тему: «Захист  

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб»,  

поданої на здобуття ступеня доктора філософії  

у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами 

 Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та 

практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його 

дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації із існуючими на сьогодні 

науковими програмами, планами та темами.  

 Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми 

обумовлена наступним. Міграція як складний соціально-політичний та 

соціокультурний феномен є важливою проблемою людства, і на рубежі XIX та 

XX століть вказана проблема стала актуальнішою, оскільки з бурхливим 

розвитком процесу глобалізації світової економіки переміщення населення 



25 

 

ставали більш масштабними, а їх роль у формуванні суспільства та його 

економічному розвитку стала посилюватися. Глобалізаційні процеси в сучасному 

світі призводять до стирання кордонів і лібералізації міграційних правил, що 

дозволяють практично вільно переміщатися людям в межах міграції. 

Автори, що займаються питаннями міграції, сходяться на думці, що число 

трактувань терміна міграції зростає з кожним роком. Тому для більш точного 

визначення міграції необхідно визначитися з її видом, дати додаткове визначення 

конкретного типу переміщення населення, що дозволить більш предметно 

проводити аналіз. Види міграції залежать від її чинників, які можна розділити на 

об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні чинники міграції характеризують 

навколишнє середовище людини. 

Суб’єктивні чинники (соціально-психологічні) обумовлені потребами і 

ціннісними орієнтаціями потенційних мігрантів. Різноманіття людських потреб 

породжує в потенційних мігрантів різні мотиви – починаючи від бажання 

отримувати прийнятний дохід для задоволення базових потреб і закінчуючи 

потребами більш високого порядку, пов’язаними з отриманням певного 

соціального статусу, професійної та творчої самореалізацією. 

Залежно від комбінації об’єктивних і суб’єктивних чинників міграція 

поділяється на добровільну і вимушену. У разі добровільної міграції люди 

залишають свої власні домівки за власним бажанням, в основному через так 

звані «фактори тяжіння», наприклад, заради того, щоб підвищити рівень свого 

життя, через ширші можливості для кар’єрного росту тощо. Вимушена міграція в 

основному спричинена такими «факторами тяжіння», як переслідування, війна 

або голод, коли люди хочуть уникнути порушень своїх основоположних прав. 

Особлива увага приділяється вивченню вимушеної міграції, її змісту, місця 

в житті суспільства. Така увага обумовлена тим, що проблема вимушеної 

міграції наразі набуває глобального характеру.  

Найбільш складною є саме вимушена міграція, спровокована збройним 

конфліктом, оскільки в такому випадку вона є не планованою, що змушує часто 

залишати всі наявні у такого роду мігранта матеріальні ресурси, позначається на 

емоційному стані сім’ї мігранта і ускладнює його інтеграцію в суспільство 

приймаючої держави. 

Незважаючи на те, що в літературі є безліч визначень вимушеної міграції 

населення, до теперішнього часу визначення та класифікація вимушених 

мігрантів не отримали загальновизнаного універсального характеру навіть у 

відношенні вже відомих, достатньо стабільних видів вимушеної міграції. 

Проблеми вимушеного переселення багатьох сотень тисяч і мільйонів людей в 

сучасному світі відносяться до найгостріших проблем сучасного світу, оскільки 

недобровільно переміщені люди в результаті військових, етнополітичних і інших 
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конфліктів, за визначенням ООН, є однією з найбільш уразливих груп населення 

планети. 

У літературі зустрічається одразу декілька синонімічних понять, які 

застосовуються до подібної категорії осіб: «внутрішній мігрант», «внутрішній 

біженець», «вимушений мігрант», «переселенець», «вимушений переселенець». 

Однак, у міжнародному праві єдиним загальновизнаним терміном, що 

застосовуються до них, є Internally displaced persons (IDP) – внутрішньо 

переміщені особи (ВПО). Він є складовим більш широкого терміну, що є 

загальновживаним у міжнародному праві – displaced persons (англ. переміщені 

особи), що є жертвами такого феномену, як вимушена міграція. 

Посилює актуальність дослідження захисту конституційних прав 

внутрішньо переміщених осіб і той фактор, що термін «внутрішньо переміщена 

особа» є категорією відносно новою не тільки для України, а й для світової 

практики, що пройшов довгий шлях від виникнення до відокремлення від 

поняття «біженці» та становлення як окремої категорії теорії конституційного 

права та практичного використання, а також відсутність монографічних 

досліджень цієї проблеми на теоретико-правовому рівні. 

Бовкун Е.М. вірно визначає зв’язок своєї дисертаційної роботи з 

актуальними на сьогодні науковими програмами, планами та темами. 

Проблематика здійсненого здобувачем дослідження відповідає наступним 

плановим науково-дослідним темам Інституту держави і права імені 

В.М. Корецького НАН України: «Держава і громадянське суспільство: 

конституційно-правові засади взаємодії» (номер державної реєстрації 

0114U003871), «Конституційно-правове забезпечення контрольної діяльності 

суб’єктів публічної влади в Україні: проблеми теорії та практики» (номер 

державної реєстрації 0117U002696), «Конституційно-правові проблеми 

сучасного унітаризму: вітчизняний та зарубіжний досвід» (номер державної 

реєстрації 0118 U100391). 

2. Мета і завдання дисертаційного дослідження 

 Метою дослідження є постановка і вирішення наукової проблеми реалізації 

конституційно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб, комплексного 

наукового аналізу захисту конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в 

Україні, з’ясування основних проблем у цій сфері та визначення основних 

перспектив розвитку конституційно-правового механізму забезпечення прав 

внутрішньо переміщених осіб на основі світового досвіду. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:  
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– визначити поняття «внутрішньо переміщена особа» у сучасному 

конституційному праві України, його співвідношення з поняттям «мігрант», 

«вимушений переселенець», «біженець»; 

– визначити поняття правового статусу внутрішньо переміщеної особи; 

– розкрити та визначити складові елементи юридичної конструкції 

правового статусу внутрішньо переміщеної особи;  

– дослідити правові та організаційні засади державного захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

– здійснити аналіз діяльності судів України щодо захисту прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

– дослідити роль неурядових організації в системі захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб в Україні;  

– з’ясувати основні проблеми та перспективи розвитку захисту 

конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні; 

– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 

України у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного 

дослідження 

 Здобувач правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного 

дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання теоретико-

методологічної бази, необхідного для повноцінного проведення такого 

дослідження. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що розкривають зміст та 

особливості реалізації конституційно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб та виникають у процесі забезпечення і захисту їх прав.  

Предметом дослідження є особливості конституційно-правового 

забезпечення захисту конституційних прав внутрішньо переміщених осіб. 

 Методологічну основу роботи складають сукупність філософсько-

світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових 

методів пізнання конституційно-правових явищ, що забезпечило об’єктивний 

аналіз досліджуваного предмета та достовірність отриманих результатів і 

висновків. 

Філософсько-світоглядною основою дослідження є положення діалектики, 

які дозволили уточнити основні поняття і категорії, виокремити концептуальні 

аспекти теми дослідження, сприяли виявленню і характеристиці загальних 

закономірностей становлення та розвитку інституту внутрішнього вимушеного 

переміщення та прав внутрішньо переміщених осіб (п.п.1-2).  
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При проектуванні структури дисертаційного дослідження незамінним став 

метод формальної логіки. Історико-правовий і логічний метод, який включає в 

себе аналіз, синтез, індукцію і дедукцію, застосовано при встановленні природи і 

змісту категорії «внутрішньо переміщена особа», висвітленні історичного 

аспекту проблем внутрішньо переміщених осіб у конституційному праві, аналізі 

питань формування міжнародно-правового регулювання внутрішнього 

вимушеного переміщення, а також сформулювати проміжні та загальні висновки 

(п.п.1.1, 1.2.).  

Антропологічний метод знайшов застосування при аналізі концепції прав 

внутрішньо переміщених осіб (п.п.1.2,1.3). Формально-юридичний метод у 

тісному зв’язку з методами аналізу і синтезу та з використанням правил 

юридичної техніки і формальної логіки дозволив не тільки детально 

проаналізувати й узагальнити існуючі теоретичні концепції й 

правозастосувальну практику, а й обґрунтувати авторську позицію щодо 

удосконалення чинного законодавства у сфері внутрішнього вимушеного 

переміщення та конституційно-правового регулювання захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб (р.р. 1-2). 

Статистичний метод використано з метою аналізу якості законодавчого 

регулювання конституційного-правового статусу внутрішньо переміщених осіб 

(п.п.1.2., 2.1., 2.4). Для дослідження проблеми конституційно-правового 

регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб, системи та форм 

захисту прав внутрішньо переміщених осіб застосовано системно-

функціональний та метод комплексного аналізу (р.р.1-2).  

Порівняльно-правовий метод став методологічною основою при 

зіставленні змісту поняття «внутрішньо переміщена особа», з поняттями 

«мігрант», «вимушений переселенець», «біженець» у сучасному 

конституційному праві України з аналогічними поняттями в міжнародно-

правових документах (п.п.1.2). Метод інституціонального аналізу дозволив 

дослідити організаційно-правовий механізм захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб (п.п.2.2). Методи синтезу та правового моделювання із 

застосуванням принципів усебічності та комплексності використано для 

обґрунтування пропозицій щодо удосконалення конституційно-правового 

механізму захисту прав внутрішньо переміщених осіб (п.п.2.4) 

4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та 

практична цінність одержаних результатів 

 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що представленій 

роботі, системно, з урахуванням новітніх досягнень правової науки, проведений 

комплексний аналіз теоретико-методологічних проблем конституційно-



29 

 

правового регулювання забезпечення і захисту прав внутрішньо переміщених 

осіб. Здійснене дослідження дозволило обґрунтувати і сформулювати ряд нових 

наукових положень та практичних рекомендацій, спрямованих  на конкретні 

зміни до чинного законодавства та правозастосовчої практики в Україні задля 

підвищення рівня захисту внутрішньо переміщених осіб та пошук нових 

механізмів і інноваційних рішень у контексті адаптації законодавства України до 

стандартів Європейського Союзу. Наукову новизну дисертаційної роботи та 

авторський внесок у дослідження проблеми склали такі положення, висновки та 

пропозиції: 

уперше:  

 сформульоване авторське поняття конституційно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб, який розглядається як система закріплених 

Конституцією України основних конституційних прав і свобод людини, які вони 

мають як громадяни України або особи, що на законних підставах перебувають 

на її території, та спеціальних додаткових прав і обов’язків, зумовлених фактом 

їх внутрішнього переміщення, соціальних та юридичних гарантій їх реалізації та 

захисту; 

 пропонується під реалізацією конституційно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб розуміти процес практичного використання 

передбачених конституційними нормами прав та соціальних можливостей щодо 

задоволення законних інтересів і потреб; 

 обґрунтовано висновок щодо важливості розроблення в доктрині 

конституційного права принципів реалізації прав внутрішньо переміщених осіб: 

законності; рівності і недискримінації; допустимості обмеження прав іноземців 

та осіб без громадянства лише у випадках, встановлених Конституцією та 

законами України; терпимості і толерантності  до внутрішньо переміщених осіб 

 сформульоване визначення поняття «механізм реалізації 

конституційно-правого статусу внутрішньо переміщених осіб», під яким 

пропонується розглядати сукупність конституційно-правових норм та 

організаційно-інституціональних засобів забезпечення, охорони та захисту їх 

конституційних і спеціальних прав, ліквідації негативних наслідків вимушеного 

переміщення та інтеграції у приймаючі громади; 

 доводиться, що комплексному вирішенню проблем внутрішньо 

переміщених осіб має сприяти прийняття спеціального кодифікованого 

нормативно-правового акту у вигляді Міграційного кодексу України; 

 аргументується необхідність запровадження посади спеціалізованого 

омбудсмана з питань міграції, до сфери відання якого має бути віднесено 

контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб та координація зусиль держави та громадянського суспільства 

у допомозі внутрішньо переміщеним особам;  

удосконалено:  
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 визначення поняття «внутрішньо переміщена особа», під якою 

пропонується розуміти  будь-яку особу, яка перебуває під юрисдикцією України, 

змушена чи вимушена залишити місце свого постійного проживання у межах 

міжнародно-визнаних кордонів держави внаслідок обставин об’єктивного 

характеру, спричинених збройним конфліктом, окупацією чи анексією території, 

надзвичайними ситуаціями антропогенного характеру, проявами насильства, 

масовими порушеннями прав людини чи внаслідок примусового переміщення у 

зв’язку з суспільними потребами; 

 концептуальні підходи щодо державної політики у сфері внутрішнього 

вимушеного переміщення населення та створення єдиного правозахисного 

простору на основі конституційних принципів і міжнародних стандартів; 

формування дієвої системи позитивної адаптаційно-інтеграційної соціалізації 

внутрішньо переміщених осіб на новій для них території, виокремлення шляхів 

забезпечення соціального захисту та ефективне вирішення їх побутових 

проблем; 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика ознак конституційно-правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб; 

 концептуальні підходи щодо характеристики функцій неурядових 

правозахисних організацій та інших інститутів громадянського суспільства у 

забезпеченні та захисті прав внутрішньо переміщених осіб; 

 концептуальні підходи щодо гарантій доступу до ефективних засобів 

юридичного захисту та правосуддя внутрішньо переміщених осіб; 

 доктринальне тлумачення міжнародних та європейських стандартів у 

сфері забезпечення і захисту прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; 

 пропозиції щодо рецепції у вітчизняній конституційній практиці 

зарубіжного досвіду організації та правозахисної діяльності щодо внутрішньо 

переміщених осіб. 

 Наукова новизна проведеного дисертаційного дослідження обумовила 

теоретичну та практичну цінність роботи. 

 Наукова цінність полягає у тому, що висновки, сформульовані у роботі, 

логічно доповнюють і розвивають розділи теорії конституційного права, 

присвячені захисту конституційних прав внутрішньо переміщених осіб. 

Пропоновані положення також можуть стати основою подальших наукових 

розвідок у межах окремих галузей юридичної науки в частині захисту прав 

людини і громадянина. Крім того, результати дослідження можна 

використовувати у навчальному процесі при викладенні курсів конституційного 

права та, порівняльного правознавства, у тому числі при підготовці лекцій, 

проведенні семінарських занять, написанні наукових праць із вказаної 

проблематики. 
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 Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

виявляється у: 1) у науково-дослідній сфері – в процесі подальших наукових 

досліджень проблемних питань конституційно-правового забезпечення 

правозахисної діяльності щодо внутрішньо переміщених осіб; 2) у правотворчій 

сфері – для вдосконалення чинних нормативно-правових актів, що 

регламентують напрямки та форми правозахисної діяльності щодо внутрішньо 

переміщених осіб, під час розроблення законопроектів, які стосуються 

конституційно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в 

Україні; 3) у навчальному процесі – у процесі підготовки підручників і 

навчальних посібників з курсів «Конституційне право України», «Права 

людини», «Муніципальне право України», а також у системі підготовки і 

підвищення кваліфікації державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування, для навчання народних депутатів України та депутатів місцевих 

рад; 4) у правовиховній роботі – для підвищення правових знань та правової 

культури населення; 5) у правозахисній діяльності – як теоретичний матеріал для 

роз’яснення прав і свобод людини і громадянина.  

5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації, повнота опублікування результатів дисертації 

 Основні наукові результати дисертації висвітлені у 10 публікаціях, які 

повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також суть 

викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За результатами 

наукових розвідок, дисертантом було опубліковані наступні наукові доробки. 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Бовкун Е.М. Поняття «внутрішньо переміщена особа» у сучасному 

конституційному праві України. Альманах права. Людиноцентризм у праві: 

теоретико-прикладні засади, 2017, випуск 8. С. 111-116. 

2. Бовкун Е.М. Набуття, реалізація і припинення правового статусу 

внутрішньо переміщеної особи в Україні. Часопис Київського університету 

права, 2018. № 4. С. 66-69. 

3. Бовкун Е.М. Неурядові організації в системі захисту конституційних 

прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. Науковий журнал «Право і 

суспільство». 2020. №5. С. 15-20. 

4. Бовкун Е.М. Проблемні питання реалізації конституційних прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні. Науково-практичний журнал «Судова 

апеляція». 2019. №2(55). С. 51-53. 

 

Статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових 

видань інших держав, які входять до ОЕСР та/або ЄС: 
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5. Бовкун Е.М. Поняття і структура конституційно-правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб. Міжнародний науково-практичний правовий 

журнал "Legea si Viata. Revista stiintifico-practica", octombrie. 2019. P. 15-18. 

6. Бовкун Е.М. Механізм правового захисту конституційних прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні: окремі аспекти. Recht der 

Osteuropäischen Staaten (ReOS), 01/20. P. 15-19. 

7. Бовкун Е.М. Правові та організаційні основи державного захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб. Visegrad journal on human rights, aug, 2019. P. 24-

29 

Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Бовкун Е.М. Сутність поняття «внутрішньо переміщені особи» в 

сучасному конституційному праві України. Право як регулятор суспільних 

відносин: історія, теорія, практика : зб. матеріалів Третьої міжнародної 

науково-практичної конференції «Публічне право», (м. Київ, 20-21 квітня 2017 

р.) 2017. С. 14-18 

9. Бовкун Е.М. Система міжнародно-правового захисту конституційних 

прав внутрішньо переміщених осіб. Захист прав людини: міжнародний та 

вітчизняний досвід : зб. матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної 

конференції «Публічне право», (м. Київ, 16 травня 2019 р.) 2019. С. 66-68. 

10. Бовкун Е.М. Проблема внутрішньо переміщених осіб у 

конституційному праві: теоретико-правовий та історичний аспект. Проблеми 

імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. До 185-річчя НПУ імені М. П. 

Драгоманова; до 70-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. Чотирнадцяті юридичні читання : зб.матеріалів міжнародної наукової 

конференції, 17-18 квітня 2019 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. 

Шемшученко та ін. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 248-

250. 

6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг 

дисертаційного дослідження 

 Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дисертаційного дослідження. Робота складається із двох анотацій (українською 

та англійською мовами), вступу, двох розділів, логічно об’єднаних у вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 252 сторінок, з них 30 сторінок – список використаних джерел, що 

складається з 270 найменувань. 

7. Особистий внесок здобувача 

 Дисертація виконана Бовкуном Е.М. самостійно. Усі сформульовані в ній 

положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У 
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дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі положення новизни, що 

виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, апробовані та 

опубліковані автором одноособово. 

8. Характеристика особистості здобувача 

Бовкун Едуард Михайлович народився 01 липня 1981 року у м. Ужгород, 

Закарпатської області. З 1998 р. по 2004 р. навчався на юридичному факультеті  

Ужгородського національного університету за спеціальністю «Правознавство», 

який закінчив у 2004 році та отримав диплом спеціаліста. 

З 25.11.2003 по 26.06.2009 рік працював помічником судді Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської області. З 01.07.2009 року по теперішній час: 

суддя Дніпровського районного суду м. Києва. 

З 01.07.2009 року по теперішній час: суддя Дніпровського районного суду 

м. Києва. 

 Із жовтня 2016 року по теперішній час є аспірантом відділу 

конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права 

імені В.М. Корецького НАН України. 

 Рівень володіння англійською, словацькою, російською – Intermediate. 

9. Оцінка мови та стилю дисертації 

 Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної 

термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і 

відповідають стилю науково-дослідної літератури. 

 

 За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження, 

виконаного Бовкуном Е.М., а також вивчення повноти публікації основних 

результатів дослідження: 

 

УХВАЛЕНО: 

 1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Бовкуна Едуарда Михайловича на тему:       

«Захист     конституційних     прав   внутрішньо  переміщених  осіб». 

2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Бовкуна Е.М. 

є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних питань, 

характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення, що, своєю чергою, свідчить про 

особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки, зокрема доктрини 

вітчизняної правової теорії.       Подане до захисту дисертаційне дослідження 
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