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ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ 
 

Під час державотворення етнографічна складова населення потребує 
дослідження. На сьогоднішній день досить гострою є проблема захисту наці-
ональних меншин на території України. Хоч і національні меншини мали 
своє місце протягом довгих років, але актуальність проблеми до сих під не 
зникає. З приєднанням України до Європейської хартії регіональних мов або 
мов меншин та інших міжнародно-правових документів, виникла потреба 
перегляду українського законодавства у сфері національних меншин та етно-
політики загалом. Але без визначення конкретних суб’єктів, на яких ці зако-
ни будуть розповсюджуватись, впровадження їх буде неможливе.  

На сам перед, потрібно чітко визначитись, що таке національна менши-
на. Член Підкомісії з прав людини ООН Ф. Капоторті вважає, що національ-
ною меншиною називається – «група населення, яка відрізняється від основної 
групи населення своїм етнічним походженням, чи то своєю національністю, чи 
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то своєю мовою, чи то своєю релігією; за своєю кількістю поступається осно-
вній групі населення; не займає домінантної позиції в країні; демонструє ба-
жання зберігати свою самобутність і свою культуру, традиції, релігію чи мову; 
не складається з недавніх емігрантів або біженців; має глибоке коріння в країні 
проживання (як правило, громадяни цієї країни)» [1, с. 89]. 

В Українському законодавстві закріплені фундаментальні міжнародні 
права що забезпечують захист національних меншин, наприклад, такі як: 
Конституція України, Закон України «Про національні меншини в Україні», 
«Про громадянство України», «Про засади державної мовної політики», «Про 
культуру», Декларація прав національностей України. Україна, як суб’єкт 
міжнародно-правових відносин вводить у законодавство міжнародні стандар-
ти щодо захисту національних меншин і бере приклад ведення такої політики 
у зарубіжних передових країн. Наша країна взяла курс на рішучу протидію 
дискримінації осіб за національною приналежністю – це великий і правиль-
ний крок уперед.  

Соціальна політика національних меншин реалізується через втілення 
спеціальних програм на міжнародному та регіональному рівнях. О. П. Васи-
льченко у своїй статті «Сутність принципу забезпечення рівності прав і сво-
бод національних меншин» зазначає, що «доцільно розробляти програми для 
національних меншин на загальнодержавному та регіональному рівнях, тобто 
стосовно територій, які не входять до складу однієї територіальної одиниці 
(адже існують національні меншини, які проживають на території декількох 
областей тощо). При розробці та впровадженні нових програм підтримки ро-
звитку національних меншин в Україні пропонується включити такі розділи: 
1) вступ (загальні положення); 2) нормативно-правова база; 3) мета програми, 
її основні завдання; 4) основні напрями реалізації програми та конкретні за-
ходи; 5) очікувані результати; 6) фінансування; 7) контроль та підбиття під-
сумків. Наступним напрямом є створення дієвих механізмів забезпечення 
принципу рівності прав і свобод національних меншин» [2,с. 80]. 

Отже, варто зазначити, що Україна впевнено тримає одне з провідних 
місць в Європі, щодо гарантування і захист прав і свобод національних мен-
шин в країні. Але, не зважаючи на те що відповідність міжнародним нормам 
у цій сфері, українське законодавство ще потребує детального доопрацюван-
ня, щодо розробки нових підходів вирішення цієї проблеми, а міжнародне 
співробітництво сприятиме гармонізації міжетнічних відносин у державі. 
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