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З самого початку свого існування (і навіть до про-
голошення незалежності) Україна в міру можливостей 
прагнула демонструвати повагу до національних і мов-
них меншин на її території. Уже в Законі України «Про 
мови» 1989 року в частині другій статті 3 відзначалося, 
що «в роботі державних, партійних, громадських органів, 
підприємств, установ і організацій, розташованих у міс-
цях проживання більшості громадян інших національ-
ностей (міста, райони, сільські і селищні Ради, сільські 
населені пункти, їх сукупність), можуть використовува-
тись поряд з українською і їхні національні мови» [1].

Питання конституційного врегулювання проблеми. 
Конституція України, як і в деяких інших випадках, не-
рідко некоректно вживає терміни «нація», «національ-
ність», «національний». 

Починаються проблеми уже в преамбулі Конституції, 
до якої закладено наступну формулу: «Український на-
род» як категорія включає «громадян України всіх на-
ціональностей», але при цьому згадується й «українська 
нація», котра разом з «усім Українським народом» здій-
снила право на самовизначення. 

Найбільше термінологічних проблем у статті 11 
Конституції, яка вживає поняття «української нації» по-
ряд із «етнічною» та іншою «самобутністю всіх корінних 
народів і національних меншин» (різниця між останні-
ми двома також не визначається). Відомо, що в Європі 
термін «нація» вживається переважно в розумінні «дер-
жавноорганізованого суспільства», але не домінуючої 
частини громадян певного етнічного походження. Для 

порівняння, в новій Конституції Угорщини термін «на-
ція» вживається двічі, і в обох випадках – для позначен-
ня суспільства і держави. Наприклад, у статті 9 відповід-
ного розділу виголошується, що президент республіки 
«повинен виражати єдність нації і охороняти демокра-
тичне функціонування держави».

Якщо продовжувати, то в статті 9 Конституції понят-
тя «національне законодавство» вживається у значенні 
«внутрішньодержавне законодавство», а в статтях 10, 
11, 12 терміни «національні» вживаються до меншин, у 
тому числі української меншини за кордоном. 

Проте в статті 14 словосполучення «основне націо-
нальне багатство» вживається до «землі» і, очевидно, 
конституцієдавець виходить уже знову з розширеного 
розуміння термінів «нація», «національність». У стат-
ті 18 Конституції знову вживається термін «національні 
інтереси» в широкому розумінні – як загальнодержавні 
інтереси. 

Те ж стосується статті 20, в якій «Державний Гімн 
України» визначається як «національний гімн», хоча 
останнє сприймається доволі неоднозначно. Нарешті, у 
статті 55 Конституції вживається словосполучення «всі 
національні засоби правового захисту», але до «націо-
нальностей» вони не мають жодного стосунку, бо йдеть-
ся про правові засоби, існуючі в рамках держави. 

В інших статтях Основного Закону вживається сло-
восполучення «національна безпека» у значенні «дер-
жавна безпека», що, звісно, не пов’язано з окремими на-
ціональностями.
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Окремо звертаємо увагу на фундаментальну статтю 
24 Конституції, яка виголошує рівність перед законом 
і забороняє дискримінацію. Ця норма визначає, що «не 
може бути привілеїв чи обмежень» за різними ознака-
ми, в тому числі «етнічного» походження, але не згадує 
при цьому «національне походження» осіб. Принагідно 
нагадаємо, що, наприклад, Європейська конвенція щодо 
захисту прав людини і основоположних свобод 1950 
року у статті 14 «Заборона дискримінації» з такою ж 
ціллю згадує «національне походження», а крім того – 
«належність до національних меншин», розрізняючи ці 
два поняття [2].

З усього тексту Конституції України в цьому кон-
тексті більш-менш конкретною є стаття 53, котра перед-
бачає, що «громадянам, які належать до національних 
меншин, відповідно до закону гарантується право на 
навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у 
державних і комунальних навчальних закладах або че-
рез національні культурні товариства». Після 1996 року, 
коли набула чинності ця конституційна норма, жоден 
закон не окреслив обсягу поняття «права на навчання 
рідною мовою» у державних і комунальних навчальних 
закладах, механізми реалізації цього конституційного 
права.

Проблеми спеціального закону про національні 
меншини. Закон України «Про національні меншини в 
Україні» від 25 червня 1992 року [3] позбавлений мож-
ливості виконувати своє соціальне призначення пере-
дусім через обсяг – у ньому відсутні чимало положень, 
які в принципі мусять бути в законодавчому акті з таким 
предметом. 

Якщо говорити про зміст Закону, то він викликає за-
уваження з багатьох точок зору:

1. Термінологія закону не відповідає базовим консти-
туційним поняттям (Конституція набула чинності через 
4 роки після прийняття цього закону), зокрема уже зга-
даній статті 24 Конституції, яка вживає термін «етнічне 
походження». Так, наприклад, уже стаття 1 Закону ви-
значає, що «Україна гарантує громадянам республіки 
незалежно від їх національного походження (підкреслен-
ня наше. – Авт.) рівні політичні, соціальні, економічні 
та культурні права і свободи, підтримує розвиток націо-
нальної самосвідомості й самовиявлення».

Саме визначення поняття «національної меншини» 
викликає низку запитань. Нагадаємо, Закон у статті 3 
проголошує, що до національних меншин належать 
«групи громадян України, які не є українцями за націо-
нальністю, виявляють почуття національного самоусві-
домлення та спільності між собою». У 1991 році експерт 
ООН у сфері міжнародного права Франческо Капоротті 
запропонував визначення поняття «меншина». На його 
думку, це групи, «які за кількістю поступаються біль-
шості населення держави, перебувають у недомінантно-
му становищі, члени яких, будучи громадянами держа-
ви, мають етнічні, релігійні або мовні характеристики, 

які відрізняються від таких у решти населення, і які ви-
являють, навіть неявно, почуття солідарності, спрямо-
ваної на збереження своєї культури, традиції, релігії або 
мови». Слід погодитися, що визначальним фактором у 
самоорганізації осіб у «національну меншину» з набут-
тям відповідного правового статусу є вольова самоіден-
тифікація [4]. 

У чому різниця підходу міжнародно-правової док-
трини і вітчизняного законодавця в розумінні «націо-
нальної меншини»? 

1. Міжнародна доктрина виходить із того, що недо-
статньо задекларувати свою неналежність до домінант-
ної групи, необхідно також мати «етнічні, релігійні або 
мовні характеристики».

2. Сама приналежність до національної меншини му-
сить бути персональним проявом волі до самоідентифі-
кації. При цьому жодні офіційні рішення про оголошен-
ня колективних спільнот національними меншинами не 
визнаються. 

Зміст Закону України «Про національні меншини 
в Україні» складається переважно з положень, які не 
мають змістового наповнення і власне національних 
меншин чи їх представників стосуються надто умовно. 
Наведемо приклади.

1. Стаття 2 встановлює, що «громадяни України всіх 
національностей зобов’язані дотримувати Конституції 
та законів України, оберігати її державний суверенітет і 
територіальну цілісність, поважати мови, культури, тра-
диції, звичаї, релігійну самобутність українського наро-
ду та всіх національних меншин». Ці обов’язки, звісно, 
стосуються всіх громадян України.

2. Згідно зі статтею 9 «громадяни України, які нале-
жать до національних меншин, мають  право відповід-
но  обиратися  або  призначатися  на рівних  засадах  на  
будь-які  посади  до  органів   законодавчої, виконавчої,  
судової  влади, місцевого самоврядування, в армії, на 
підприємствах, в установах і організаціях». Такі права 
належать усім громадянам України.

3. Стаття 11 встановлює, що «громадяни України 
мають право вільно обирати та відновлювати національ-
ність». Таке право також належить усім громадянам 
України.

4. Згідно зі статтею 13 «громадяни, які належать до 
національних меншин, вільні у виборі обсягу і форм 
здійснення прав, що надаються їм чинним законодав-
ством, і реалізують їх особисто, а також через відповідні 
державні органи та створювані громадські об’єднання». 
У такий же спосіб здійснюють свої права всі інші грома-
дяни України.

5. У статті 14 Закону визначається, що «державні 
органи сприяють діяльності національних громадських 
об’єднань, які діють відповідно до чинного законодав-
ства». Так само державні органи сприяють будь-яким 
іншим громадським організаціям.

6. Нарешті, стаття 15 вказує, що «громадяни, які на-
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лежать до національних меншин, національні громад-
ські об’єднання мають право у встановленому в Україні 
порядку вільно встановлювати і підтримувати зв’язки 
з особами своєї національності та їх громадськими 
об’єднаннями за межами України, одержувати від них 
допомогу для задоволення мовних, культурних, духов-
них потреб, брати участь у діяльності міжнародних не-
урядових організацій». І, знову-таки, повторимося, всі 
громадяни України наділені відповідними правами, що 
здійснюються «у встановленому порядку».

Попри наведене, у Законі України «Про національні 
меншини» є декілька приписів, які насправді стосують-
ся прав національних меншин і до яких можуть бути ви-
словлені наступні зауваження.

По-перше, йдеться про право на національно-куль-
турну автономію. У статті 6 Закону встановлено, що 
дер жава гарантує всім національним меншинам право 
на національно-культурну автономію, котре передбачає: 
користування й навчання рідною мовою чи вивчення 
рідної мови в державних навчальних закладах або через 
національні культурні товариства, розвиток національ-
них культурних традицій, використання національної 
символіки, відзначення національних свят, сповідування 
своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецт-
ві, засобах масової інформації, створення національних 
культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу ді-
яльність, що не суперечить чинному законодавству.

Наведений зміст цілковито позбавлений нормативно-
правового потенціалу та засобів правового захисту, 
а деякі положення своєю невизначеністю створюють 
проб лемні ситуації. Наприклад, такий елемент права на 
національно-культурну автономію, як «навчання рідною 
мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних 
закладах». Які параметри і умови такого навчання, на-
приклад, у державному вищому навчальному закладі? 
Скільки для цього необхідно студентів – представників 
національної меншини на курсі чи навчальному пото-
ці – ці та інші запитання залишаються відкритими. Або 
такий елемент – «використання національної символі-
ки». Який рівень такого використання? Чи можливе ви-
користання національної символіки поряд із державни-
ми символами? 

Інша частина норм Закону України «Про національні 
меншини» демонстративно не виконується. Чого варта, 
наприклад, цікава за змістом частина друга статті 14, кот-
ра встановлює, що «національні громадські об’єднання 
мають право висувати  своїх кандидатів  у  депутати  на  ви-
борах  органів державної влади відповідно до Конституції 
України, законів про  вибори народних депутатів  України  
і  депутатів  місцевих  Рад  народних депутатів»! Виборчі 
закони України не лише не регламентують порядок та-
кого висування, вони не передбачають такого права для 
«національних громадських об’єднань» взагалі. Навіть на 
рівні місцевих виборів.

Висновок щодо змісту Закону України «Про націо-

нальні меншини в Україні» зводиться не лише до кон-
статації його недосконалості, а й також якісної неналеж-
ності. 

Разом із тим, Україна гостро потребує вдосконален-
ня законодавчого регулювання цього питання, виходя-
чи з двох моментів. Перше – міжнародні зобов’язання. 
Друге – потреба у взаємності, виходячи з наявності за-
конів про національні меншини в державах, де присутні 
українські громади. 

Проблема узгодженості з міжнародними зобов’я-
заннями. Крім наведеного, Закон України «Про націо-
нальні меншини в Україні» у своїх концептуальних під-
ходах багато в чому не узгоджується з міжнародними 
зобов’язаннями України в цій сфері. 

1. Правовідносини, пов’язані з правами національних 
меншин, повинні бути пов’язані з особистим волевия-
вом особи щодо належності до національної меншини. 
Така вимога міститься в статті 3 Рамкової конвенції про 
захист національних меншин (Страсбург, 1 лютого 1995 
року), що була ратифікована 9 грудня 1997 року [5]. Ще 
раз підтвердимо – йдеться про персональний волеви-
яв щодо самоідентифікації конкретного громадянина 
України з певною національною меншиною. У Законі 
України «Про національні меншини», навпаки, йдеться 
якраз про «групи громадян України».

2. Ще більш важлива обставина пов’язана з концепту-
альним підходом, який міститься в Рамковій конвенції 
про захист національних меншин. Частина друга статті 4 
цього документа встановлює: «Сторони зобов’язуються 
вжити, у разі необхідності, належних заходів з метою 
досягнення у всіх сферах економічного, соціального, по-
літичного та культурного життя повної та справжньої 
рівності між особами, які належать до національної мен-
шини, та особами, які належать до більшості населення. 
У цьому зв’язку вони належним чином враховують кон-
кретне становище осіб, які належать до національних 
меншин». 

Тлумачення цього положення Конвенції дає змогу 
стверджувати, що Україна як її сторона не лише взяла 
на себе зобов’язання щодо заборони дискримінації на 
підставі приналежності до національної меншини і за-
безпечення рівності перед законом. Україна також узяла 
на себе зобов’язання вжити заходів з метою досягнення 
«повної і справжньої рівності між особами, які належать 
до національної меншини, та особами, які належать до 
більшості населення» у різних сферах (і зайнятості на-
селення, і доступу до вищої освіти, і участі в управлінні 
державними справами). 

2. Міжнародні зобов’язання України передбачають 
«заохочення атмосфери терпимості та міжкультурного 
діалогу і вжиття ефективних заходів для поглиблення 
взаємної поваги, взаєморозуміння та співробітництва 
між усіма особами, які проживають у межах її території 
незалежно від їхньої етнічної, культурної, мовної або ре-
лігійної самобутності, зокрема в галузях освіти, культу-
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ри та засобів масової інформації» (стаття 6 Конвенції). 
Ідея толерантності та міжкультурного діалогу є голов-
ною в розробці стандартів закріплення прав національ-
них меншин. 

Вітчизняний Закон «Про національні меншини в 
Україні» навіть не містить подібних ідей. Ідеться при 
цьому не лише про підтримку національних меншин, 
а й навпаки, про заохочення української більшості до 
вивчення культури, традиції і мови тієї чи іншої націо-
нальної меншини (наприклад, угорської чи румунської) 
в ім’я недопущення «ізоляції» меншини від більшості (і 
навпаки). 

Роблячи висновки, відзначимо, що з часу прийнят-
тя Закону України «Про національні меншини» 1992 

року Україна стала учасником низки міжнародних до-
говорів, які стосуються прав та захисту національних 
меншин, зокрема Рамкової конвенції про захист націо-
нальних меншин (1995 р.), укладені договори з багатьма 
державами щодо розбудови відносин у сфері національ-
них меншин. Потреби оновлення спеціального закону 
пов’язані також зі змінами в інших законодавчих актах, 
які відбулися в останні два десятиліття. В свою чергу, 
міжнародні зобов’язання України та потреби сучасного 
суспільства вимагають конкретизації заходів на рівні 
держави щодо національних груп, які поряд з україн-
ською є невід’ємною частиною суспільства. Вказане на-
гально потребує нової редакції Закону України «Про на-
ціональні меншини в Україні».    
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВАХ В УКРАИНЕ: ВОПРОСЫ СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЯ

Александр ЛЕМАК, Василий ЛЕМАК

Статья посвящена анализу основных проблем Закона Украины «О национальных меньшинствах», в част-

ности его соответствия международно-правовым обязательствам Украины по этому вопросу. Особое вни-

мание уделяется замечаниям к содержанию специального законодательства в сфере национальных мень-

шинств, его несогласованности. Делается вывод, что со времени принятия Закона Украины «О национальных 

меньшинствах» в 1992 г. Украина стала участником ряда международных договоров, касающихся прав и 

защиты национальных меньшинств, в частности Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 

(1995 г.). Международные обязательства Украины и нужды современного общества требуют конкретизации 

мероприятий на уровне государства по национальным группам. Указанное подтверждает потребность в но-

вой редакции Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине» .
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THE LAW ON NATIONAL MINORITIES IN UKRAINE: ON IMPROVING

Alexander LEMAK, Vasil LEMAK

The paper is devoted the main problems of the law of Ukraine «On National Minorities», including its compliance 

with international legal obligations of Ukraine on this issue. Particular attention is paid to the contents of the 

special observation legislation on national minorities , its inconsistency. In this article author made  conclutions 

that since the adoption of the Law of Ukraine «On National Minorities» in 1992 Ukraine became a party to several 

international treaties concerning the rights and protection of minorities , in particular the Framework Convention 

for the Protection of National Minorities ( 1995 ). Ukraine's international commitments and the needs of modern 

society require specification of measures at the national level for national groups. Said needs a new version of the 

Law of Ukraine «On National Minorities in Ukraine».
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