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1. Захист прав національних меншин України в роки незалежності 
  Проблема захисту прав національних меншин має для України таке ж актуальне 
значення, як і для більшості інших європейських країн. Захист прав національних меншин 
в Україні гарантується законодавством. Розробка юридичної бази етнополітики в умовах 
незалежної України пов’язана з вимогами часу, її умовно можна поділити на два періоди. 
Перший період: серпень 1991 - червень 1996 рр. (Акт про незалежність України 24 серпня 
1991 р.; закони України: “Про громадянство України” (жовтень 1991 р.), Декларація прав 
національностей України (листопад 1991 р.), Основи законодавства України про культуру 
(лютий 1992 р.), Про національні меншини в Україні (червень 1992 р.), Про біженців 
(грудень 1993 р.), Про правовий статус іноземців (лютий 1994 р.). Другий період почався з 
прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. і триває до теперішнього часу. Дуже 
важливо, щоб процес національного відродження всіх корінних народів і національних 
меншин відбувався виключно в межах правового регулювання. Фундаментальні засади 
такого регулювання закладено в Конституції України. Аналіз її тексту свідчить про те, що 
національно-етнічний чинник безпосередньо використано законодавцем в преамбулі та 16 
статтях Основного Закону нашої країни.                                                          

Україна, як суб’єкт міжнародного права і рівноправний учасник міжнародного 
спілкування,  ратифікувала переважну більшість конвенцій та угод у галузі захисту прав 
людини. З урахуванням цього державна етнополітика України здійснюється також 
відповідно до Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні  права і Факультативного протоколу до нього; Декларації 47-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і 
мовних меншин; Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі “Про 
права людини” (Гельсінкі, 1 серпня 1975 р.); документу Копенгагенської конференції з 
питань людського виміру НБСЄ; гаазьких рекомендацій з прав національних меншин на 
освіту; ослівських рекомендацій щодо мовних прав національних меншин та інших 
міжнародних документів.  

Особливого значення в галузі захисту прав національних меншин для України 
набула підписана нею 15 вересня 1995 р. Рамкова конвенція про захист національних 
меншин. 26 січня 1998 р. Рамкову конвенцію було ратифіковано Верховною Радою 
України і з 1 травня 1998 р. вона набула чинності для нашої держави. Відповідно до ст.9 
Конституції України Рамкова конвенція стала частиною національного законодавства 
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нашої держави, її настанови та принципи є обов’язковими для виконання державними та 
судовими установами, органами системи юстиції, а також посадовими особами 
законодавчих та виконавчих органів України. 

Протягом останнього десятиліття країна послідовно розвиває національну 
нормативну базу для вирішення питання щодо захисту національних меншин і приведення 
національного законодавства у відповідність до своїх міжнародних зобов’язань у цій 
галузі. Цей процес швидко розвивається і регулюється сьогодні нормативними 
настановами вищенаведених національних актів, які в цілому відповідають міжнародним 
та базуються на них. 

Основні положення національних актів полягають ось у чому. Декларація про 
державний суверенітет України проголосила, що “громадяни республіки всіх 
національностей становлять народ України”, закріпила рівність усіх громадян України 
перед законом, незалежно від расової та національної належності, а також гарантувала 
“всім національностям, що проживають на території республіки, право їхнього вільного 
національно-культурного розвитку”. 

У преамбулі Декларації прав національностей України - першого спеціального 
акта в цій галузі, ухваленого після проголошення незалежності України, Верховна Рада 
України проголосила: “Виходячи з Декларації про державний суверенітет України, з Акту 
проголошення незалежності України, керуючись Загальною декларацією прав людини та 
ратифікованими Україною міжнародними пактами про права та свободи особи, прагнучи 
утвердження в незалежній, демократичній Україні священних принципів свободи, 
гуманізму, соціальної справедливості, рівноправності всіх етнічних груп народу України, 
беручи до уваги, що на території України проживають громадяни понад 100 
національностей, які разом з українцями становлять 52-мільйонний народ України, 
приймає цю Декларацію прав національностей України”. У документі зафіксовано основні 
настанови, спрямовані проти дискримінації чи привілеїв як окремих громадян, так і 
етнічних груп, які проживають на території України, що здійснювалися б за національною 
ознакою. 

Ст.1 визначає, зокрема, що українська держава гарантує всім народам, 
національним групам, громадянам, які мешкають на її території, рівні політичні, 
економічні, соціальні та культурні права. 

Важливим є пункт статті про те, що дискримінація за національною ознакою 
забороняється й карається законом. Українське суспільство засуджує минулу практику 
покарання цілих народів переселенням їх з рідних земель на інші території. Це знайшло 
підтвердження в ст.2: “Українська держава гарантує всім національностям право на 
збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування національно-
адміністративних одиниць, бере на себе обов’язок створювати належні умови для 
розвитку всіх національних мов і культур”. 

Проти денаціоналізації етнічних груп спрямовані настанови ст. 3-6, в останній з 
яких наголошено: “Українська держава гарантує всім національностям право створювати 
свої культурні центри, товариства, земляцтва, об’єднання. Ці організації можуть 
здійснювати діяльність, спрямовану на розвиток національної культури, проводити в 
установленому законом порядку масові заходи, сприяти створенню національних газет, 
журналів, видавництв, музеїв, художніх колективів, театрів, кіностудій”. З огляду на час 
ухвали Декларації - перші пострадянські роки як своєрідна новація сприймається 
настанова ст.7, де йдеться про вільні контакти представників національних меншин зі 
своїми історичними співвітчизниками за кордоном: „Національні культурні центри і 
товариства, представники національних меншин мають право на вільні контакти із своєю 
історичною батьківщиною”. 

Серед перших, ухвалених новою, багатонаціональною Україною законів важливим 
як з правової, так і політичної точок зору є Закон України “Про національні меншини в 
Україні”. Цей закон визначив правові засади державної етнополітики у царині 



 105

міжнаціональних відносин та прав національних меншин. З повагою до 14 млн. громадян 
України, представників меншин різних національностей, які тут мешкають, закон 
проголосив за мету гарантування національним меншинам права на вільний розвиток. У 
забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, як визначено в законі, 
держава виходить з того, що вони є невід’ємною частиною загальновизнаних прав 
людини. 

У ст.3 вперше в українському законодавстві дається визначення терміну 
“національна меншина”: “До національних меншин належать групи громадян України, які 
не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення 
та спільності між собою”. Згідно зі ст.11 “громадяни України мають право вільно обирати 
та відновлювати національність. Примушення громадян у будь-якій формі до відмови від 
своєї національності не допускається”. Прийняте визначення відповідало рівню правової 
культури на час ухвалення закону, але сьогодні потребує певного доопрацювання. Слід 
зауважити, що міжнародна спільнота ще й досі не прийняла загальноусталеного, з точки 
зору міжнародного права, визначення цього терміну. Неоднозначне і тлумачення виразу 
“почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою”. Але такий правовий 
підхід до визначення груп і окремих осіб, яким гарантуються спеціальні права в країні, 
здається більш демократичним, аніж коли державні органи на власний розсуд визначають 
присутність національних меншин на їх територіях. Згідно зі ст.3 закону Україна гарантує 
“громадянам республіки незалежно від їх національного походження рівні політичні, 
соціальні, економічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток національної 
самосвідомості й самовиявлення”. Це положення конкретизується у настанові ст.6, яка 
наголошує, що „держава гарантує всім національним меншинам права на національно-
культурну автономію, користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в 
державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток 
національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення 
національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, 
засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та 
будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству”.  

Ст.9 та 15 гарантують політичні та інші права громадян, які належать до 
національних меншин. Так, у ст.9 вказано: “Громадяни України, які належать до 
національних меншин, мають право відповідно обиратися або призначатися на рівних 
засадах на будь-які посади до органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого і 
регіонального самоврядування, в армії, на підприємствах, в установах і організаціях”. 
Ст.15 визначає, що “державні органи сприяють діяльності національних громадських 
об’єднань, які діють відповідно до чинного законодавства. Національні громадські 
об’єднання мають право висувати своїх кандидатів у депутати на виборах органів 
державної влади відповідно до Конституції України, законів про вибори народних 
депутатів України і депутатів місцевих Рад народних депутатів”. Значну увагу в законі 
надається гарантії впроваджених прав для громадян, які належать до національних 
меншин. Так, ст.18 наголошує, що “будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод 
громадян за національною ознакою забороняється й карається законом”. Питання 
співвідношення настанов національних законів і міжнародних договорів з цього питання у 
разі їх невідповідності вирішується в законі завдяки посиланню на настанови 
міжнародних договорів України, тобто закон визнає пріоритет за останніми. 

З урахуванням об’єктивних демографічних та інших змін та з метою більш повної 
адаптації законодавства України до норм міжнародного права, і в першу чергу до 
спеціального законодавства Ради Європи в цій галузі, в Україні продовжується процес 
вдосконалення національного законодавства у сфері міжетнічних стосунків.  

Найважливіші права представників національних меншин, визначених Рамковою 
конвенцією Ради Європи, гарантуються також у настановах окремих законів України. Так, 
ст.2 п.3 Закону України “Про громадянство” 1991 р. визначає, що особи, які на момент 
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набрання чинності Законом України “Про громадянство України” (13 листопада 1991 р.) 
постійно проживали в Україні, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, ...мовних чи інших 
ознак, і які не є громадянами інших держав, є громадянами України. Ст.8 Основ 
законодавства України про культуру 1991 р., яка має назву “Права національних 
меншин у сфері культури”, передбачає, що держава створює умови для розвитку 
культури всіх національних меншин, які мешкають на території України, сприяє 
прилученню їх до спільного процесу творення культурних цінностей. Стаття гарантує 
громадянам будь-якої національності право зберігати культуру, мову, традиції та звичаї; 
утворювати національно-культурні товариства, центри, створювати засоби масової 
інформації і видавництва.  Право представників національних меншин на освіту 
підтверджується в ст.3 Закону України “Про освіту”, де йдеться про те, що “громадяни 
України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах 
незалежно від статі, раси, національності, ...ставлення до релігії, віросповідання ...та 
інших обставин...”. В ст.3 Закону України “Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні” 1992 р. забороняється використання їх, зокрема,  для розпалювання 
расової, національної, релігійної ворожнечі. В Законі України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” забороняються будь-які обмеження права громадян України 
на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, за мовними 
чи іншими ознаками (ст.2). Законом України “Про об’єднання громадян” (ст.4) 
передбачено, що не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань громадян 
забороняється судочинством, коли їхньою метою є, зокрема, розпалювання національної і 
релігійної ворожнечі та обмеження загальновизнаних прав людини. 

Правове забезпечення державної етнополітики стосовно захисту національних 
меншин у нашій державі знайшло своє закріплення в Конституції України, ухваленій 28 
червня 1996 р. У преамбулі зазначається, що Верховна Рада України приймає 
Конституцію від імені українського народу. Формулювання “український народ” є 
основоположною категорією конституційного права України, що тлумачиться як 
сукупність громадян України всіх національностей. Громадянин України незалежно від 
його національності є суб’єктом конституційного права країни, і як зазначено у п.3 ч.1 
ст.92 Конституції, питання регламентації прав корінних народів і національних меншин 
підлягає визначенню виключно законами України, що позбавляє можливості свавілля 
будь-якої гілки влади або посадової особи. 

Визначальною, з точки зору напряму державної політики стосовно національних 
меншин, є ст.11, яка фіксує ставлення України як держави до вирішення проблем 
подальшого розвитку взаємин багатонаціонального складу її населення. В ній 
конституційно закріплено, що “держава сприяє консолідації та розвиткові української 
нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, 
культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних 
меншин України”. Також конституційно гарантовано забезпечення місцевими 
державними адміністраціями у місцях компактного проживання корінних народів і 
національних меншин виконання державних і регіональних програм їх національно-
культурного розвитку (ст.119). Значення цієї настанови полягає в тому, що держава не 
декларує, а визначає конкретні державні установи, відповідні за виконання таких програм. 
Так, Кабінетом Міністрів України було затверджено комплексну програму підвищення 
рівня політичної культури та правової освіти представників національних меншин та 
релігійних організацій України на 1999-2000 рр., якою передбачено ознайомлення 
представників національних меншин з основними документами про захист їх прав, у тому 
числі й з Рамковою конвенцією. Затверджено концепцію розвитку культур національних 
меншин України, програму відродження й розвитку освіти національних меншин на 1994-
2000 рр. Комплексним планом заходів розвитку культур національних меншин України на 
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період до 2001 р. передбачається організація наукових досліджень з проблем 
етнокультурного розвитку національних меншин, підготовка кадрів з представників 
національних меншин. 

Ефективний контроль на законодавчому рівні за формуванням етнополітики щодо 
етнонаціонального розвитку України, заходами, спрямованими на збереження 
міжнаціонального миру та злагоди, усунення передумов виникнення конфліктів на 
етнічному ґрунті, виконує Комітет з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин Верховної Ради України та відповідні органи Центральної 
виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері 
міжнаціональних відносин, прав національних меншин та мов національних меншин на 
всій території України та здійснюють керівництво дорученою сферою управління і несуть 
відповідальність за стан її розвитку. Контроль за дотриманням чинного законодавства у 
сфері забезпечення прав національних меншин здійснюють Конституційний суд України 
та суди загальної юрисдикції, уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
(омбудсмен). Безпосередньо на підставі Конституції України гарантується звернення до 
суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина (ст.8). Такі права 
захищаються судом, а після використання всіх національних засобів правового захисту 
кожен громадянин має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасницею яких є Україна (ст.55). 

Відносини, які виникають під час реалізації громадянами України прав і свобод, 
пов’язаних з їх належністю до національних меншин, регулюються також чинними 
міжнародними договорами, згоду на обов’язковість виконання яких надано Верховною 
Радою України і які є частиною національного законодавства України (ст.9). 3 питань 
забезпечення прав національних меншин Україна співпрацює з такими міжнародними 
організаціями: ООН, Радою Європи, НБСЄ, Міжнародною організацією з міграції (МОМ), 
ЮНЕСКО. Україна є стороною таких міжнародних багатосторонніх договорів, які 
стосуються захисту прав національних меншин: Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права; Конвенція Міжнародної організації праці щодо дискримінації в галузі 
праці та занять; Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права; 
Конвенція про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього; Конвенція 
ЮНЕСКО проти дискримінації в сфері освіти; Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації; Європейська конвенція з прав людини; Конвенція про права 
дитини; Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; Рамкова 
конвенція про захист національних меншин. Україна є членом Ради Європи з листопада 
1995 р. Україною укладено міждержавні двосторонні угоди з Російською Федерацією, 
Румунією та ФРН (про співробітництво у справах осіб німецького походження, які 
мешкають в Україні). Важливою для адаптації національного законодавства України з 
вимогами загальновизнаних міжнародних стандартів у цій галузі є також її співпраця з 
міжнародними організаціями. 

Питання забезпечення прав національних меншин є предметом постійної уваги 
Президента та уряду України. 24 лютого 1999 р. відбулася чергова зустріч Президента 
України з керівниками всеукраїнських громадських організацій національних меншин. У 
своєму виступі Президент зазначив, що одним з головних досягнень України за роки її 
незалежності є збереження міжнаціонального миру та злагоди в країні, а також те, що 
завдяки зваженій державній етнополітиці всі існуючі в цій сфері проблеми вирішувалися 
цивілізованим шляхом. 

Важливим підґрунтям врегулювання зазначених питань, безумовно, є діяльність 
Ради Європи у вирішенні проблем захисту прав національних меншин для зміцнення 
демократії, справедливості, стабільності та миру в Європі, розвиткові міжнародної 
співпраці у цій важливій галузі захисту прав людини. 
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Разом з тим існуюча політико-правова база регулювання етнонаціональних 
процесів потребує подальшого удосконалення. По-перше, приведення законів України, що 
стосується національних меншин, у відповідність із Конституцією України. Значна 
кількість законодавчих актів була прийнята до утвердження Основного Закону. Так, 
діючий дотепер Закон “Про мови Української РСР”, ухвалений п’ятнадцять років тому, 
потребує істотного оновлення і доопрацювання з урахуванням нових суспільно-
політичних та історичних реалій. Безперечно, вимагає корекції положення відповідних 
статей закону, де йдеться про статус державної мови та мов меншин, а також сфер їх 
застосування. Виходячи з конституційних принципів, поточне законодавство має 
найближчим часом визначити поняття і статус державної мови, правовий механізм 
забезпечення її функціонування, особливий статус російської мови, гарантії використання 
мов. По-друге, національне законодавство необхідно адаптувати до відповідних 
міжнародно-правових документів у сфері міжетнічних відносин та захисту прав меншин, 
конкретизуючи його, виходячи з специфіки етнічного розвитку країни. Наприклад, це 
стосується Рамкової Конвенції про захист національних меншин та Європейської Хартії 
регіональних мов або мов меншин. По-третє, розробка й прийняття нових законодавчих 
актів, які стосуються неурегульованих проблем національних меншин. Актуальним 
питанням є процес законодавчого визначення статусу “корінних народів”. Актуальним 
завданням є відродження духовного життя національних меншин на принципах 
національно-культурної автономії, захист їхньої етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності. Але останнім часом з’явилася тенденція до автономізації не лише 
національно-культурного життя в місцях компактного проживання меншин, а й 
адміністративно-територіального. Загалом простежується потяг до самоорганізації 
меншин на інституційних засадах з прагненням створювати структури, замкнені лише на 
етнічні чинники. Про це свідчить не тільки бажання росіян Криму створити свою 
автономію з ознаками суверенності (прапор, гімн), а й, скажімо, кримських татар чи 
українських німців мати власні, організовані за етнічною ознакою, представницькі органи. 
У пакеті законодавчих актів, що мають регулювати сферу етнічного розвитку, чинне місце 
повинен посісти закон, який визначив би правові засади територіальної і 
екстериторіальної самоорганізації етнічних спільнот. Слід більш чіткіше визначати 
політичні права національних меншин. Так закон “Про національні меншини в Україні” 
наділяє національні об’єднання громадян правом висувати своїх кандидатів у депутати на 
виборах органів державної влади відповідно до Конституції України, законів про вибори 
народних депутатів України і депутатів місцевих Рад народних депутатів. Але при 
прийнятті закону України “Про вибори народних депутатів України” (24 вересня 1997 р.) 
проігноровано названу норму Закону “Про національні меншини”. Таке право надано 
лише політичним партіям, виборчим блокам партій та безпосередньо громадянам шляхом 
самовисунення, а також зборам громадян і трудовим колективам. 

Серйозні законодавчі прогалини виявились у зв’язку з реалізацією законодавства 
про біженців. Процедура розгляду заяв про надання статусу біженця відповідно до Закону 
України “Про біженців” (1993 р.) розпочата в 1996 р. На 1 липня 2000 р. в Україні 
проживало 2898 іноземців, які мали статус біженців (третина з них діти до 16 років). Крім 
того, відповідно до постанови уряду тимчасовим захистом користуються майже 3 тис. 
осіб, які змушені були покинути місця бойових дій в Абхазії і прибули в Україну. Однак 
чинне законодавство не охоплює всі аспекти проблеми. Зокрема, не врегульовано порядок 
імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства, набуття притулку, статусу 
іноземного українця. Особливого значення набуває створення правової основи для 
вирішення проблем розвитку національних меншин в рамках місцевого самоврядування. 
Зокрема, необхідно юридично гарантувати забезпечення в органах місцевого 
самоврядування представництва національних груп, що становлять кількісну меншість, 
визначення статусу місцевого самоврядування, в органі якого більшість складають 
представники національної меншини тощо. 
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Таким чином, Україна зробила помітні кроки на шляху створення правового 
фундаменту державної етнополітики. Разом з тим її треба розвивати, щоб задовольняти 
вимоги часу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


