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ПЕРЕДМОВА

Практично всі дослідники в галузі прав людини 
сходяться на тому, що в багатьох важливих аспек-
тах, сучасний дискурс розгортається навколо уні-
версальності прав. І справді, доктрина прав люди-
ни сьогодні є надзвичайно потужною, але водно-
час вона піддається серйозній інтелектуальній ата-
ці. Оскільки сучасний світ це не тільки «золотий мі-
льярд», основна критика виходить з ісламського світу 
і країн Східної азії, серйозні виклики універсальнос-
ті концепції можна знайти і в інших частинах світу. 
критику можна розділити, принаймні, на два типи: 
в першому випадку – під сумнів ставиться сама док-
трина прав людини в його західному, індивідуаліст-
ському значенні, в другому – наголошується, що уні-
версальність це свого роду ідолопоклонство і більше 
того, зручний ідеологічний інструмент для просуван-
ня політичних інтересів Заходу в інші країни світу1. 

Проте, виникає питання: а що власне необхідно 
для того, щоб права людини претендували на універ-
сальність? Відповідь також може бути простою: пра-
ва людини – це права необхідні для того, щоб бути 
людиною. цей аргумент передбачає, в свою чергу, 
два припущення: права людини засновані на певних 
культурно-трансцендентних і по-справжньому уні-
версальних моральних стандартах, і що права люди-
ни притаманні самій людській природі і таким чи-
ном вони є фундаментальними. критики фундамен-
тальності прав людини спростовують ці припущен-
ня, вказуючи на те, що принципи, які визначають-
ся фундаментальними в одній цивілізації не є таки-
ми для іншої.

В той же час, у дослідників виникають і інші за-
питання, в першу чергу, в контексті процесів глоба-
лізації, адже проблема прав індивіда і проблема гру-
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пових прав є однією з пріоритетних саме в умовах 
глобалізаційних процесів сучасного світу. І дійсно, 
особливості прав людини у ххІ сторіччі полягають у 
тому, що вони розвиваються в умовах протиріч, які 
збереглися з минулих етапів розвитку, і таких, що 
виникають сьогодні. це створює значні труднощі на 
шляху утвердження та реалізації прав людини в різ-
них регіонах світу, адже глобалізація всіх процесів 
суспільного розвитку, з одного боку, і намагання тра-
диційних суспільств забезпечити збереження своїх 
індивідуальних особливостей, свого власного підходу 
до прав людини, з іншого, є одним з головних проти-
річ у цій царині. більше того, поряд з процесам гло-
балізації сучасного світу відбувається процес націо-
нального самоствердження народів, які належать до 
інших цивілізацій, які далеко не завжди сприймають 
західні, ліберальні цінності, а відстоюють своє право 
на власну культуру, релігію, етичні та правові норми, 
національну ідентичність.

Втім, з ліберальної точки зору, права людини і 
права груп вважаються найважливішими чинни-
ками сталого розвитку людства. Права людини за 
своєю сутністю є (чи принаймні мають бути) голов-
ною цінністю, якою має керуватися держава. більше 
того, вони є своєрідними маркерами, адже важли-
вим є не тільки проголошення широкого спектру 
прав, а й впровадження чітких механізмів і проце-
дур їх забезпечення та реалізації. як справедливо на-
голошує Є.а. лукашеві, «Принцип формальної юри-
дичної рівності, на якому ґрунтуються всі права лю-
дини, є засобом примирення різновекторних інтере-
сів людей, створює свого роду консенсус стосовно ха-
рактеру їх взаємодії, обсягу благ, на які може розра-
ховувати кожний»2. 

Права людини (в західній традиції) постійно роз-
виваються та розширюються. ці права охоплюють 
все нові й нові сфери суспільних відносин, виступа-
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ють необхідними компонентами для сталого розви-
тку. Сформувалися нові різновиди прав – прав колек-
тивних, які охоплюють інтереси спільнот, асоціа цій, 
народів, меншин тощо. до цієї категорії прав можна 
віднести право народів на розвиток, право на само-
визначення, право на життя в умовах здорового на-
вколишнього середовища. 

Поява прав є свідченням наявності солідарних ін-
тересів спільнот, і недооцінка їх може загальмувати 
розвиток як людства в цілому, так і певних груп. При 
цьому автор виходить з того, що колективні (групові) 
права не є сумою індивідуальних прав осіб, що нале-
жать до тієї чи іншої спільноти.

Проте реалізація прав людини в сьогоднішньому 
світі далека від ідеалу. Права людини залишаються 
предметом політичної боротьби, певним ідеологічним 
камуфляжем. разом з тим, вони мають не тільки і не 
стільки теоретичне, а й практичне значення на шля-
ху до стабільного, прогнозованого світового порядку. 

Звичайно, пропоноване дослідження не є вичерп-
ним, це скоріше не повноекранний художній фільм, 
в певне слайд-шоу, в якому автор намагався лише 
окреслити певні орієнтири та висловити власне ба-
чення цих контроверсійних проблем.

1. див.: Flynn, David, What’s Wrong with Rights? Aus-
tralian Social Work, Vol. 58, No. 3, Sept. 2008; Anagnkston, 
Din, Does Humane Rights Law Matter? The International 
Journal of Humane Rights, Vol.14, No. 5, Sept. 2010; Kings-
bury, Alex. Humane Rights Illusion, US News Weekly, Vol. 3, 
No.16, 22 Apr. 2011.

2. лукашева Е.а. Права человека как критерий нравс-
твенных измерений политики и государственной власти / 
Е.а..лукашева // Права человека и политическое рефор-
мирование (юридические, этические, социально-психоло-
гические аспекты) / под ред. Е. а. лукашевой. – М.: изд-во 
игиП раН, 1997. – С. 28.
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Розділ І 
СучаСНІ теНдеНцІї РозвитКу СиСтеми 

ПРав оСоби та СПІльНот

1.1. Права особи та права груп

У сучасному світі існує принаймні дві, на перший 
погляд протилежні, тенденції. З одного боку, відбува-
ється черговий етап відчуження політичних та еко-
номічних повноважень окремих держав, їх узагаль-
нення на більш високому рівні, з іншого, – можна 
постійно спостерігати спалахи сепаратизму, різного 
ґатунку радикальних проявів та, щоправда, значно 
рідше, – ізоляціонізму. 

безліч прикладів дає Європа. В рамках першої 
тенденції тут проходить певне розмивання поняття 
громадянства (дебати про введення подвійного гро-
мадянства у Німеччині; допущення іноземців до ви-
борів у місцеві органи влади; уніфікація законодав-
ства в рамках «Єдиної Європи». Наприклад, фракції 
у Європейському парламенті формуються не за на-
ціональними, а за політичними списками, уведенні 
загальноєвропейські виборчі списки тощо). В рам-
ках другої, – розпад югославії, чехословаччини, по-
стійні протистояння на етнічному (релігійному) ґрун-
ті у низці європейських країн (валлони та фламанд-
ці у бельгії, баски – в Іспанії, корсиканці – у Франції, 
жителі Північної Італії) являють собою явище, що не 
можна пояснити лише винятком з правил, і в будь-
якому випадку не можна ігнорувати. Відбулися зна-
чні зміни в міжнародно-правовому визначенні по-
нять «народ (населення) держави», «державна тери-
торія», «політичне самовизначення націй», «ідентифі-
кація етнічної спільноти» тощо. 

більше того, національно-етнічні критерії стають 
предметом політичних маніпуляцій. але попри все, 
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сьогоднішній рівень цивілізації та правосвідомості 
(навіть в Україні) дозволяє говорити про пріоритет 
міжнародного права відносно факторів, що вплива-
ють як на міждержавні відносини, так і на внутріш-
ньополітичні процеси в державах. розуміючи норми 
міжнародного права як загальні «правила гри», нор-
ми поведінки, що є обов’язковими для держав та ін-
ших суб’єктів міжнародного права, слід розглядати їх 
як загальнообов’язкові1. адже, порушення будь-якою 
державою принципів міжнародного права розгляда-
ється іншими суб’єктами міжнародних відносин, як 
порушення світового правопорядку. Одним з базових 
принципів міжнародного права (поряд з принципом 
суверенної рівності держав, непорушності кордонів, 
територіальної цілісності тощо) – є принцип загальної 
поваги до прав людини. При цьому, не можна сказа-
ти, що сьогодні всі принципові, навіть теоретичні пи-
тання вже є вирішеними. Виникають нові «поколін-
ня прав людини», іншого трактування вимагають по-
передні, давно усталені принципи2. Навіть, здавало-
ся б, давно вирішене питання про «невідчужені» пра-
ва людини потребують переосмислення: «абсолютні» 
права за певних обставин і за певних процедур мо-
жуть бути відчужені (навіть таке невідчужене право, 
як право на життя). 

але перш за все, на наш погляд, потребує уточнен-
ня, чи скоріше певного переосмислення, ліберально-
індивідуалістичний (за західною традицією) підхід до 
прав особи, коли вся увага зосереджена на індивіді, 
а право певних спільнот (соціальних, національних, 
політичних) залишаються в тіні. У цьому контексті, 
хоча передусім нас цікавлять проблеми забезпечення 
прав національних спільнот, варто подивитися на за-
гальні питання колективних прав. розробка пробле-
ми колективних прав в демократичній традиції кон-
ституційного права на початку XX сторіччя не отри-
мала розвитку через свою «тоталітарність». І лише 
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після другої світової війни в європейських консти-
туціях почали з’являтися положення про певні пра-
ва колективів (Італія, Іспанія та ін.) як елементи ко-
лективістського підходу до прав людини в конститу-
ційному праві. 

щоправда, питання про права спільнот (колекти-
вів), розглядали досить детально в інших галузях 
права. Наприклад, в цивільному та трудовому пра-
ві3. але, головною галуззю права є – конституційне, 
і тут ми маємо безліч прогалин. більше того, на наш 
погляд, узагальнюючих досліджень саме в цій галу-
зі бракує. В той же час, для України ця проблема не 
менше, а, мабуть, більш актуальна, ніж для багатьох 
інших країн. Її вирішення напряму пов’язане зі ство-
ренням вільного плюралістичного суспільства. разом 
з тим, в сучасних конституціях вже давно закріплені 
конституційні права деяких соціальних, національ-
них (етнічних) спільнот, і в першу чергу, така спіль-
нота як народ. 

ще в декларації незалежності Сша 1776 р. було 
проголошено право народу на зміну уряду, який хоч і 
був створений за згодою народу, став на шлях пору-
шення прав народу. аналогічні положення містяться 
в документах Французької революції 1789 р4. це, без-
умовно, колективне право, воно не належить окре-
мим індивідам. 

В сучасних умовах, подібні положення містяться в 
конституціях Німеччини, Словаччини, але їм надано 
індивідуалістський характер: закріплено право кож-
ного на спротив будь-якому зазіханню на демокра-
тичний устрій. Зрозуміло, що в конституціях містять-
ся загальні принципи. Ніколи не закріплюються про-
цедурні форми для колективного права народу, і на-
вряд чи встановлення таких норм в законі є мож-
ливим5. В конституціях та міжнародних документах 
(частіше в останніх) передбачено колективне пра-
во – право народів на самовизначення. 
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Існують різноманітні форми самовизначення, на-
приклад створення автономій. З 2000 р. статус авто-
номії набули шотландія та Уельс у Великій британії, 
корсика у Франції, населені переважно шведами 
аландські острови у Фінляндії. У китаї існують більш 
ніж 150 автономних утворень. В той же час, не зо-
всім зрозумілим є межі колективних прав, ймовір-
ність їх застосування до окремих суб’єктів. Зрештою, 
сучасне конституційне право – це перш за все, але 
не тільки – основи взаємовідносин особи, колективу, 
держави та суспільства. 

Основним нашим підходом до особи є розуміння 
її як складної і водночас найважливішої проблеми в 
умовах транзитного суспільства. головне призначен-
ня права при цьому – упорядкування соціальних від-
носин та забезпечення автономії особи, захист прав 
людини та її свобод. Важливою особливістю прав лю-
дини як феномена світової культури є їх дуалістич-
ний характер. З одного боку, права відображають 
важливу атрибутивну якість, життєву потребу люди-
ни бути самобутньою особою, самим собою. З іншо-
го ж, – вони визнаються у якості складової частини 
правової системи суспільства, що надає їм юридич-
ної сили та забезпечує їх визнання та захист держа-
вою. Внаслідок цього людина водночас є і приватною 
особою, і громадянином певної держави. 

дуалізм особи як «людини» та «громадянина» 
був уведений у ранг державної доктрини ще за ча-
сів Французької революції. Протиставлення ж цих 
двох понять та відкидання пріоритетності природ-
них прав людини призвело до величезних людських 
жертв. Причому природні, невід’ємні права людини 
не даровані їй державою, вона наділена ними з наро-
дження. якщо забрати у людини право на життя, сво-
боду, безпеку, включаючи екологічний розвиток, по-
вагу людської гідності, невтручання в особисте жит-
тя, право на участь у суспільних системах, володін-
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ня та розподілення власності, чи ж право на спротив 
пригніченню та дискримінації та ряд інших життє-
во важливих прав, то людська індивідуальність втра-
тить свою неповторність. Невід’ємні права відобра-
жають природу людини, суть якої – духовна свобода. 
«людина – першопочатково вільна, якщо вона люди-
на. Свободу не можна ні з чого вивести, в ній мож-
на лише першопочатково перебувати» (М. бердяєв).

Заклик світового співтовариства «Всі права для 
всіх» повинен постійно і наполегливо втілювати-
ся у життя. Причому, загальні права людини перед-
бачають уведення не єдиного культурного стандар-
ту, а єдиного рівня захисту прав людини, необхідно-
го для захисту людської гідності. У якості правово-
го стандарту, прийнятого світовим співтовариством, 
загальні права людини являють собою консенсус, а 
не культурний імператив конкретного регіону світу. 
Вони постають як загальнолюдська цінність, досяг-
нення світової культури і водночас передбачають за-
хист та самоповагу самобутніх культур різних етно-
національних спільнот. Тому, як наголошується у до-
кументах юНЕСкО, жодну культуру не можна про-
тиставляти іншій і вважати її «вищою» або «нижчою». 
Всі вони унікальні і відображають історію свого на-
роду. 

Важливо інше – як, якою мірою в них розкрива-
ється роль та значення прав і свобод людини, пра-
во «людьми зватися». адже саме у цьому, передусім, і 
полягає гуманістична сутність культури. Принципово 
важливим щодо цього є розгляд проблеми у контек-
сті універсальності прав людини. Не випадково у су-
часному світі відбувається складний процес усвідом-
лення людьми того, що вони є особистостями, які во-
лодіють об’єктивно притаманними їм правами, а не 
гвинтиками, добре вмонтованими в державну ма-
шину, що діє поза їх волею. Забезпечення прав лю-
дини, рух за права людини не можуть і не повинні 
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обмежуватися ані національними рамками, ані дер-
жавними кордонами. При цьому проблема міжетніч-
них відносин у контексті універсальності прав люди-
ни набуває всебічного значення у світовому співто-
варистві. Вона висувається на передній план в усіх 
поліетнічних державах, оскільки лише справді віль-
на і впевнена в собі і в своїх правах людина може 
стати основою для успішного й цивілізованого роз-
витку суспільства. Взаємозв’язок тут є таким: між-
етнічні відносини дедалі більше залежать (а нерідко 
перебувають в найтіснішому зв’язку) від рівня реа-
лізації універсальних прав людини. То ж невипадко-
во міжнародно-правові документи (Загальна декла-
рація прав люди ни 1948 р., Міжнародні пакти про 
громадянські і політичні, а також соціальні й еконо-
мічні права людини 1966 р. та інші) серед найсуттє-
віших і найважливіших прав народів (етносів) роз-
глядають право на існування, засуджують геноцид і 
етноцид (планомірне знищення культури цілого на-
роду), які досить часто траплялися у новітній історії6. 

Загальновизнаним є також право на самоіденти-
фікацію, тобто визнання самою людиною своєї етно-
національної приналежності, вияв своєї власної ет-
нічної самосвідомості. Право на існування включає 
й визнання з боку держави самого факту існування 
тієї чи іншої етнонаціональної спільноти, яка іденти-
фікує себе єдністю етнічного походження, історико-
культурною та мовною специфікою.

Важливим з цієї точки зору є право етносу (наро-
ду) на збереження культурної самобутності, включа-
ючи сферу мови, освіти, культурно-духовної спадщи-
ни, традицій, вірувань, звичаїв, культурно-ціннісних 
орієнтацій. Загальновизнаним також є право народу 
на суверенітет, самовизначення і самоврядування. 
Саме ці найсуттєвіші, найголовніші права етносу (на-
роду) спираються на корінні, фундаментальні індиві-
дуальні права і свободи людини. Інша річ, що карди-
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нальному здійсненню прав людини, поряд з іншими 
чинниками, перешкоджають спроби поділити людей 
на дві групи – «своїх» та «чужих». до «чужих», як пра-
вило, зараховують етнічні групи, національні менши-
ни, іммігрантів тощо. Не можна у цьому зв’язку не 
звернути увагу на те, що, скажімо, Віденська кон-
ференція на найвищому рівні (жовтень 1993 р.) при-
йняла декларацію, у якій наголошується на прихиль-
ність принципам плюралістичної та парламентської 
демократії, принципам неподільності та універсаль-
ності прав людини, верховенства права, спільної 
культурної спадщини, збагаченої самобут ністю на-
родів. Існує пряма залежність між обсягом прав лю-
дини, яким володіє державно-політичне утворення, і 
ступенем гармонійного розвитку міжетнічних, між-
общинних відносин в ньому. 

досить важливу роль в цьому контексті відігра-
ють національні інтереси, котрі усвідомлюються осо-
бою та усім народом як нагальна потреба етнонаціо-
нального розвитку. Світова практика переконує, що 
однією з головних умов збереження стабільності в по-
ліетнічній країні є надання етнічним групам, націо-
нальним меншинам гарантованих колективних прав 
і свобод. Масове порушення прав людини викли-
кає гострі соціальні потрясіння, сприяє поширенню 
міжнаціональних і міжетнічних конфліктів. І навпа-
ки, забезпечення і захист прав людини, дотриман-
ня їх серед етнічних спільнот допомагають встанов-
ленню неупереджених відносин між титульною наці-
єю та етнічними групами, іммігрантськими община-
ми. більше того, для Європейського Союзу ці правові 
норми та умови і є основою демократії і ключем для 
набуття членства (законодавча база ЄС у цій царині 
налічує понад 80 000 сторінок)7. 

З огляду на це, можна припустити наявність тен-
денції в міжнародно-правовому полі, згідно з якою 
у контексті універсальності прав людини міжетнічні 
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та міжобщинні відносини наповнюються новим зміс-
том. Вони розглядаються не тільки в контексті інте-
грації мігрантів у їх нову країну, але й як суспіль-
ство повинно реагувати на присутність великої кіль-
кості людей, котрі за своїм етнічним і культурним по-
ходженням відмінні від більшості населення. З цьо-
го погляду, ідентичність, на нашу думку, варто роз-
глядати саме під кутом зору реалізації прав і свобод 
людини. Зрештою, під ідентичністю розуміється су-
купність рис, котрі виділяють певні групи людей з 
кола інших груп і служать окремій особі підставою 
для віднесення себе до тієї чи іншої групи. Оскільки 
особа залежно від характеру численних соціальних 
зв’язків ідентифікує себе в різних сферах, тобто ви-
являє себе поліідентично, то і її права та свободи зна-
ходяться в різних соціальних площинах, на різних со-
ціальних рівнях і, природно, вони мають універсаль-
не значення й беззастережно мають бути в повному 
обсязі реалізовані. 

Права і свободи людини – найуніверсальніші се-
ред існуючих прав і обов’язків, які приймають на 
себе в зв’язку з ідентифікацією різноманітні суспіль-
ні утворення. Іншими словами, незалежно від того, 
в яких формах особа, людина ідентифікує себе в су-
спільстві, в тому числі на державно-політичному рів-
ні, вона користується без будь-яких обмежень пра-
вами та свободами, які не можуть бути «урізаними». 
Всі форми ідентифікації людини автоматично тяг-
нуть за собою визнання й забезпечення в повному 
обсязі її прав та свобод. безпідставне штучне обме-
ження чи заборона таких прав і свобод розглядаєть-
ся міжнародним співтовариством як суттєві пору-
шення Загальної декларації прав людини, прийнятої 
генеральною асамблеєю ООН у грудні 1948 року. 

Принаймні, тут ми виходимо на співвідношення 
понять «нація» та «народ» в тому розумінні, що на-
род стає нацією лише за умови наявності усвідомлен-
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ня національної ідеї. Саме так розумів це співвідно-
шення С. дністрянський. «Основний елемент держа-
ви – народ, він є джерелом влади в українській дер-
жаві на основі свого права власності», – вважав, на-
приклад, С. шелухін. На його думку, проблему прав 
людини та прав народу (нації) можна розв’язати в та-
кий спосіб: «пануючі питання про людську особу, її 
стан в державі і в суспільстві, їхні взаємовідносини, 
ступінь їхньої свободи й взаємин повинні регулюва-
тись законом про народності в державі, права грома-
дян, права народностей»8. 

Відразу зазначимо, що проблема співвідношен-
ня прав людини, прав народів та прав національ-
них меншин у науковому дискурсі майже не роз-
роблена і до останнього часу навіть не ставилася. 
лише в останні роки вона привернула увагу науков-
ців9. Зараз йдеться не просто про розв’язання цьо-
го гострого питання, зокрема – приєднання до від-
повідних міжнародних конвенцій, але й про потре-
бу визначитися з «пріоритетами», зокрема, пріоритет 
«прав людини» та/чи «прав народу» (нації). акцент на 
права людини, зрештою, повною мірою відповідає 
міжнародним документам, в яких основним об’єктом 
правового захисту є сама людина як найвища соці-
альна цінність, її права та свобода. 

У цьому контексті спостерігається примат загаль-
нодержавних інтересів, коли держава стояла над лю-
диною, протистояла суспільству. Проте тут є досить 
вагома «перепона», яку так і не подолала, зокрема, 
конституція України. Мова йде про серйозну данину 
вже новому стереотипу – абсолютизації пріоритету, в 
даному випадку прав людини. 

Зрештою, вкрай догматизована свідомість не 
може мислити інакше, як протиставленнями типу 
«ми/вони», «або/або». 

Між тим, суспільна свідомість все далі і далі схи-
ляється до іншої, більш «правильної» та точної дум-
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ки – відмови від будь-якого пріоритету. В даному ви-
падку імперативність взаємодії «право нації на са-
мовизначення» та «право особи на самовизначен-
ня» означає намір йти шляхом демократизації у сус-
пільстві, розуміючи, що принцип рівноправності та 
самовизначення нації є необхідною передумовою 
для повного здійснення всіх прав та свобод люди-
ни. Слід, напевно, шукати вихід не на шляхах роз-
риву, протиставлення прав людини та нації (народу), 
не визначати пріоритети, як це робиться законодав-
цями, а йти шляхом їх всебічного врахування, гнуч-
кого сполучення, тобто, – шляхом демократизації су-
спільних інтересів. «Пріоритет прав людини» – наго-
лошує конституція. а як же тоді ставилися, скажі-
мо, до такого об’єктивного процесу, як етнізація осо-
бистості, тобто процесу засвоєння та набуття люди-
ною необхідних для соціалізації якостей та традицій 
того етносу, до якого вона належить? На нашу дум-
ку, протиставлення особи нації загалом недоречне. 
адже особу може підтримати передусім саме такий 
важливий елемент людського буття як нація, етніч-
ність, які можуть надати і надають особі певну ком-
фортність. Саме потяг до національного зможе подо-
лати як неконтрольовану агресивність, так і апатію, 
страх, злість та втому. І тут державних та суспільних 
зусиль вже недостатньо. концепція етнонаціональ-
ного чинника має передбачати, що становлення сво-
боди, волі особи може відбутися лише життєвим са-
мовизначенням кожної людини, формуванням нової 
культури особистого буття. це, з одного боку. З ін-
шого, – самоусвідомлення нації як самоцінності дає 
можливість осмислити і самоцінність кожної люди-
ни та водночас визначитися щодо цінностей інших 
націй. І справді, тільки побувавши в лоні загального, 
індивід, збагатившись, порівнявши себе з іншими, в 
змозі оцінити та збагнути неминучу цінність іншого, 
а через нього й самого себе як щось значуще». як на-
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голошував С. кєркегор: «Одиничне вище загального 
– за тієї, однак, умови, що одиничне, лише побував-
ши в лоні загального, виділяє себе, як щось вище»10. 
до того ж ми подекуди обходимо увагою такий важ-
ливий для держави чинник як національна самовід-
даність – позитивна морально-політична основа на-
ції, яка характеризує дії людей, що добровільно, без 
будь-якого примусу присвячують свої вчинки, а не-
рідко й життя, інтересам та ідеалам нації. ця націо-
нальна, точніше, всенаціональна риса, притаманна 
саме періоду бурхливого національного відроджен-
ня і, що суттєво, – в ній поєднується найбільш вда-
ло, на нашу думку, права нації та права людини. 
адже, саме національна самосвідомість, самовідда-
ність виступають принципом регулювання взаємин 
між ними, є основою їх гармонійного поєднання. 

чому ж саме? По-перше, як нація, так і особис-
тість, є рівноправними суб’єктами здійснення етно-
політики, всебічного задоволення національних ін-
тересів. По-друге, служіння інтересам нації стає орга-
нічною потребою лише економічно і політично вільної 
особистості. По-третє, можливість самоутвердження 
окремої людини є гарантом національного розвою. 
По-четверте, особиста національна самоідентифі-
ка ція, національне самовизначення людини, утвер-
дження її як націонала стимулює національне само-
визначення тієї чи іншої нації (етносу, національної 
групи). По-п’яте, кожному етносу чи суб етносу при-
таманні тільки йому властиві вірування, цінності, 
моделі поведінки, які ідентифікують саме особи (на-
ціонали), так і етноси (нації). По-шосте, інтереси як 
особи, так і етносу, пов’язані з емоційним обов’язком. 

ця своєрідна система й забезпечує ідентичність 
у мові, способі буття тощо. Слушною щодо цього 
є думка л. шкляра про те, що при протиставленні 
прав людини правам нації не досить коректно зву-
чить сам термін «пріоритет», запозичений з юридич-
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ної термінології, де він має цілком конкретний зміст. 
юридична практика свідчить про «пріоритет пра-
ва», а не «пріоритет цінностей», що робить ситуацію 
досить таки суб’єктивною, адже останні є примхою 
кожної окремої особи. 

Зрештою, існують і такі суб’єктивні моменти, ко-
трі роблять справу «ієрархії» тих чи інших цінностей 
приватною думкою особи. «Стосовно ж співвідношен-
ня прав, маючи на увазі не їх юридичну, а політичну 
силу, то [...] вони мають перебувати не в ієра р хічній 
залежності, а в гнучкій координації балансу пріори-
тетів стосовно конкретно історичних умов життя на-
роду і завдань які він вирішує на тому чи іншому 
етапі свого існування»11. Отже, слід орієнтуватися на 
життєву детермінацію особи, нації та ін. з тим, щоб 
не перетворити їх у політизовану та ідеологізовану 
фікцію. 

І ще один аспект. Саме на нього звернув увагу ще 
В. липинський, вказавши на те, що завжди активна 
меншість, а не пасивна («українська») більшість тво-
рить держави і нації. Іншими словами, сама поява 
нації зумовлюється ступенем розвитку особистостей, 
які її утворюють. 

Має рацію М. Молчанов: «...в теперішній час успіх 
національно-державного будівництва в Україні може 
бути гарантований лише тоді, коли всі ми облишимо 
спроби ідеологічного табуювання співгромадян, які 
чимось відрізняються з використанням соціальних, 
етнічних, лінгвістичних та інших трафаретів; коли 
навчимося в кожній людині бачити насамперед осо-
бистість, а вже потім — представника якої б то не 
було масової групи. 

На цьому, до речі, конче потрібно було б загостри-
ти увагу «особливо патріотичним» учасникам дискусії 
про те, що є вищим – нація чи особистість, чия сво-
бода є важливішою. адже все це було, панове, за від-
повіддю далеко ходити не доводиться. Свобода за-
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вжди персональна, а гідність нації визначається саме 
тим, як шанується особистість – кожна: чи то патрі-
от, чи космополіт, чи анархіст, не має значення»12. 
Інша справа, що без перетворення особи у свого роду 
«центр» суспільного життя та активного суб’єкта цьо-
го життя, без забезпечення суверенності особистого 
буття та прав людини, важко та й взагалі неможливо 
чекати набуття суспільством нових конструктивних 
імпульсів свого розвитку.

1. див.: Textbook on International Law. Oxford, 2005.
2. див.: Dyck A. Rethinking Rights and Responsibilities: 

the Moral Roots of Community. – Washington D.C., 2005. 
3. Stanford Journal of Civil Rights and Civil Liberties, 

Vol.1, Issue 1, 2005.
4. див.: Brown W. The Underlying Principles of Modern 

Legislation. Clark, N.J., 2005.
5. Ibid.
6. Harrison F.(ed.) Resisting Racism and Xenophobia: 

Global Perspectives on Race, Gender and Human Rights. 
– Walnut Creek, 2005.

7. Cameron F. The Impact of the EU on Human and Mi-
nority Rights: Central and Eastern European Countries and 
the Newly Independent States. Meeting Report. East Euro-
pean Studies, WWICS, – Washington D.C. Sept. 2005.

8. Воля. – 1920. – № 11-12. – С.405.
9. див.: Herrmann P. (ed) Human Beings-between 

the Individual and the Social. – N.Y., 2005; Studdert D. 
Conceptualizing community: beyond the State and Individual. 
N.Y.,2005; Lasker G. (ed.) On Individual Freedom and 
Individual Responsibility: Balancing Society’s Requirements 
and Individual needs // International Conference on System 
Research. – Buden-Buden, 2005; Collective Memory and 
European Identity: the Effects of Integration. – London, 2005

10. кьеркегор С. Страх и трепет / Серен кьеркегор. – л.: 
грифон, 1991. – С. 29.

11. Етнос і соціум: монографія / б.В. Попов, В.а. Під-
дубний, л.Є. шкляр та ін.; за ред. б.В. Попова. – к.: Наук. 
думка, 1993. – С. 77.



22

12. Молчанов М. Ідеологія влади: віхи історії/  – М. Молчанов 
// Політологічні читання. – 1992. – №2. – С. 160.

1.2. Пріоритети?

Процес постійних пошуків «пріоритетності» від-
биває собою ту обставину, що сама Україна продо-
вжує залишатися країною крайнощів, коли одні й ті 
самі сили, проголошуючи прагнення до громадян-
ської злагоди, водночас борються, причому не про-
ти тих чи інших ідей, а проти носіїв інших ідей, ви-
користовують горезвісний синдром ворога для роз-
палювання загальної ворожнечі та непримиреннос-
ті до інакомислячих. конфронтаційність, неприми-
ренність, крайнощі торжествують і за межами офі-
ційних структур, на рівні буденної свідомості, і що 
найбільш повно відбиває діяльність політичних пар-
тій та громадсько-політичних об’єднань. Причому це 
відбувається, в умовах, коли загалом людина зне-
важається, оскільки вона розглядається як іграшка 
соціально-історичних обставин, як об’єкт маніпуля-
цій з боку практично всіх політичних сил. дії яких 
уживаються з політичним радикалізмом, схильністю 
до використання крайніх засобів політичного впли-
ву, різних форм силового тиску на владу, на суспіль-
ство, на саму людину. це – з одного боку. а з іншо-
го, – гасло «Права людини – понад усе» виливається, 
на жаль, в недооцінку та й навіть відкидання наці-
онального як такого. І, власне те тільки і не стільки 
національного, скільки самого статусу державотвор-
чої нації. 

як же тоді бути? Повернутися до відстоювання 
прав нації? чи все ж таки підчас відродження укра-
їнської нації її права і права людини здійснювати 
водночас і в їх повній єдності? чи всі зусилля напра-
вити на забезпечення всезагального інтересу, розумі-
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ючи під ним збереження і розвиток умов існування 
людини, як можливості її повноцінної самореалізації 
і загальнолюдських цінностей? чи все ж таки розбу-
довувати політичну націю, співгромадянство? 

Питання це досить складне, і водночас просте. Не 
слід забувати того, що, скажімо, розвиток західноєв-
ропейських націй був пов’язаний передовсім саме з 
протиріччями між самоідентифікацією індивіда, гру-
пами як членами нації (етносів) чи інших груп1. Тим 
більше, що до цього часу своєрідною «білою плямою» 
продовжує залишатися проблема родової означенос-
ті людини, її етноісторичної та соціально-політичної 
сутності: що вона значить в етносі, державі, чи буде 
все ж таки спрямовано етнонаціональний та етно-
державницький потоки у бік людського виміру. 

Слід зазначити далі, що поряд з цим з боку 
націонал-радикалів висувається черговий «пріори-
тет» – вже титульної нації. Між тим нині суверені-
тет України не тільки включає в себе необхідні еко-
номічні атрибути, не тільки об’єктивно вимагає від 
осіб нетитульної національності знання мови, прилу-
чення до культури, традицій народу, який історич-
но мешкає на цій території, але й передбачає необ-
хідність демократичного захисту з боку парламенту 
та уряду інтересів національних меншин, які прожи-
вають в межах країни. Проголошення за таких умов 
гасла «пріоритету титульної нації», на наш погляд, по-
літично неминуче веде до міжнаціональних конфлік-
тів. Посилена увага останнім часом до етносу – цьо-
го справжнього стрижня життєдіяльності людей при-
звела до такого його розуміння, що він, і лише він, 
визначає обличчя того чи іншого народу. Він розу-
міється, подекуди, підозрілий до інших етносів, вба-
чає свою мету нібито переважно у боротьбі з «чужи-
ми» етносами, претендує на визначальну роль у сус-
пільстві попри державу та її інституції. до цього до-
далися вади механічного запозичення, західних взі-
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рців на українську матрицю, поза власним вітчизня-
ним досвідом, вітчизняної науковою традицією.

«Права особи та права нації не можна субордину-
вати, – вважає Т. Модуд. – якщо перевагу віддава-
ти правам особи, ми розчинимо в них права націй: 
право на самовизначення, державу... якщо ж ми ви-
рішимо, що права народів вищі, то неодмінно при-
йдемо до дискримінації»2. Подекуди не враховуєть-
ся, що співвідношення прав людини (громадянина), 
прав народу (нації) та національних меншин є части-
ною більш загального питання про співвідношення 
індивідуальних та колективних прав (в колишньому 
СрСр теорія колективних прав взагалі відкидалася). 
як наголошується в юридичній літературі, вищевка-
зані права нерозривно пов’язані, хоча і різні за сво-
єю природою3. Право індивіда – це природне право, 
притаманне йому від народження, одна з головних 
цінностей людського буття, і як таке воно повинно 
виступати виміром усіх процесів, що відбуваються 
в суспільстві, бо порушення природних, уроджених 
прав людини деформує нормальний розвиток сус-
пільства, дегуманізує його. Ось чому важко переоці-
нити значення принципу «людський вимір», який є 
орієнтиром в тих складних суперечливих процесах, 
що відбуваються сьогодні у світі. 

дедалі більш широкого визнання отримує розу-
міння прав людини як обмежувача влади держави, 
що перешкоджає утвердженню авторитарних та то-
талітарних режимів (принаймні в теорії). З цієї точ-
ки зору, висунення ідеї універсальності прав людини 
– одне з найбільш великих досягнень людської куль-
тури. Поряд з правами людини (індивідуальними 
правами) існують, як реальність, колективні права 
(право народу, право нації, право спільноти, асоці-
ації). Вони не є природними правами, оскільки фор-
мулюються і кристалізуються в міру становлення ін-
тересів тієї чи іншої спільності, колективу. Вони – не 
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сума індивідуальних прав осіб, що входять в ту чи 
іншу спільність чи колектив. Вони мають інші якос-
ті, що визначаються цілями і інтересами колектив-
них утворень. Одначе, якими б різнобічними не були 
ці права, їх правомірність повинна незмінно прохо-
дити перевірку «людським виміром» – правами інди-
віда. колективні права не повинні ігнорувати пра-
ва людини, суперечити їм чи подавляти їх. бо інак-
ше цілі та методи таких суспільностей антигуман-
ні та протиправні. Ось чому колективні права пови-
нні знаходитись з індивідуальними правами у гар-
монії, перевірятися ними на «якість» та й взагалі 
при нормальному розвитку процесів самовизначен-
ня народів не повинна виникати проблема ранжу-
вання індивідуальних та колективних прав, бо ж ци-
вілізоване розуміння самовизначення невід’ємне від 
принципу непорушності прав людини. Саме тому 
міжнародно-правові норми відображають неподіль-
ність колективного права народу на самовизначення 
і права окремого індивіда, їх рівнозначність, дають 
правову основу для їх збалансування. Саме тому сьо-
годні вкрай необхідна чітко визначена система між-
народних механізмів, яка детально визначала б пра-
ва народів та націй, права національних груп вклю-
чаючи контроль за дотриманням права вільно вира-
жати свою національну самобутність та національ-
ні почуття як невід’ємний компонент прав люди-
ни та її гідності. Звертає на себе увагу і те, що пра-
ва нації та права людини під час їх становлення на 
Заході не «розривалися» і не протиставлялися. гасло 
Великої Французької революції «Свобода, рівність і 
братерство!» однаковою мірою було звернене як до 
народів, так і до людини. Показова в цьому плані й 
позиція к. реннера (шпрінгера). який вважав, що 
право особи на самовизначення є суттєвим доповне-
нням до всякого права нації на самовизначення. На 
Заході реалізація права нації та права людини на са-
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мовизначення йшла, в основному, паралельно шля-
ху демократизації держави й усіх сторін суспільно-
політичного життя. Сьогодні там ця проблема фак-
тично втратила свою колишню гостроту й напру-
ження4. 

Право нації на самовизначення в основному було 
реалізоване й практично (за деякими винятками) 
зняте з порядку денного. Тому сьогодні на Заході го-
ворять не про права нації, а переважно про права 
людини, маючи на увазі не стільки політичні й наці-
ональні права, скільки громадянські. У колишніх же 
тоталітарних і авторитарних державах принцип рів-
ності й самовизначення так і не було реалізовано ні 
щодо народів, ні щодо людини.

Процес реалізації цього принципу в Україні та 
ін ших пострадянських державах, що розпочався 
в останні роки, знову загострив дискусію з приво-
ду все того ж співвідношення прав людини і нації. 
Причому частина лідерів національно-радикальних 
партій віддає перевагу правам нації, зрозуміло тієї, 
яка є титульною і дала назву державі. Некоректність 
і потенційна небезпека такого підходу, причому не 
лише для представників етнічних груп, а й для са-
мої нації, очевидні і подібний підхід розцінюється де-
мократичною громадськістю (вітчизняною і зарубіж-
ною) як націократичний, антидемократичний і зу-
стрічається більш ніж «прохолодне» ставлення уря-
дів та парламентів цивілізованих держав, як і наці-
ональних меншин та демократичної громадськості 
власних країн до таких партій. 

Згідно з іншою існуючою точкою зору, права лю-
дини повинні мати пріоритет над правами нації. На 
цьому наголошувала, зокрема л. Нагорна5. На пер-
ший погляд ця точка зору ледь не бездоганна. Однак 
тут. як в багатьох подібних випадках, викликає сум-
нів сама спроба розділити і протиставити права на-
ції і права людини. Посилання при цьому на захід-



27

ні демократії, на нашу думку, непереконливі, бо там, 
як вже зазначалося, питання прав нації в основно-
му було вирішене ще в XIX ст. Не є безспірними і 
посилання на декларацію ООН щодо прав людини 
1948 р., де в основу покладені права особи. адже, 
крім зазначеної декларації, є статут ООН, в осно-
ві якого, навпаки – права народів (ст. ст. 1. 55. 56). 
більше того, не враховується те, що на ряді сесій 
генеральної асамблеї ООН приймалися спеціальні ре-
золюції щодо права націй і народів. У них. зокрема, 
наголошувалося, що принцип рівноправності й само-
визначення народів є необхідною передумовою для 
повного здійснення всіх прав і свобод людини і тому 
повинен поважаться всіма державами. 

якщо з теоретичної точки зору теза про пріори-
тет прав людини може мати право на існування, то 
з точки зору політичної практики, і особливо щодо 
країн колишнього СрСр, вона поки що є не досить 
коректною і неконструктивною. адже права народів 
є сукупними (колективними) правами спільноти, що 
складається з окремих осіб. Тому вихід слід шукати 
не на шляхах протиставлення прав людини і нації, 
обґрунтування пріоритетів, а на шляхах всебічного їх 
урахування й забезпечення, тобто на шляхах гармо-
нізації інтересів прав нації та прав людини. цікавою 
з цього приводу є думка Ван дюке. розглядаючи лібе-
ральні політичні теорії та сучасні вимоги до прав лю-
дини, він зазначає, що вони занадто звужені, оскіль-
ки здебільшого фокусуються на індивідуальних пра-
вах. 

деякі фахівці заперечували, що етнічні спільноти 
та інші групи мають будь-які моральні права саме як 
спільноти. ці погляди об’єктивно відображують стур-
бованість моделюванням внутрішньої політики, яка 
відки дає концепцію гетерогенності. Стверджується, 
що в багатьох країнах групи ідентифіковані за ра-
сою, мовою чи релігією і мають для цього певні мо-
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ральні підстави. Саме тому ліберали наголошують на 
тому, що нації чи народи мають моральне право на 
самовизначення. Ван дюке у зв’язку з цим підкрес-
лює, що питання про групові права мають бути ґрун-
товно досліджені, а сам взаємозв’язок між правами 
особи, групи та держави мають бути роз’яснений6. 

Французький часопис «Монд» опублікував у 1999 р. 
досить цікаву статтю «Основна дилема: вхід та ви-
хід». йдеться про двох людей, які мають протилежні 
проблеми: один хоче отримати вигоди від французь-
кого громадянства, але не може ідентифікувати себе 
як француз, і тому не може отримати громадянство. 
це людина з Північної африки. Інша людина – кор-
сиканський націоналіст не хоче французького грома-
дянства і не ідентифікує себе з ним. хоча французь-
ке громадянство надає йому багато вигод, він само-
ідентифікує себе радше як корсиканець, ніж фран-
цуз. Перший хоче увійти, інший хоче вийти. Перший 
думає шлунком, інший – серцем. це багато каже про 
різні уявлення стосовно прав людини, громадянства 
та ідентичності7. В свою чергу В. Норман вважає 
так: крайнощі сходяться (мається на увазі – лібера-
лізм та етнонаціоналізм). якщо відповідальне рішен-
ня може приймати особа, то такі можливість має і 
група їй подібних. 

Отже, група є «колективною особою», а держава 
являє собою союз осіб та груп, який має ґрунтувати-
ся на згоді. якщо згода втрачається, то в будь-якій 
групі є повне право та надія на створення власної 
держави8.

Звертають на себе увагу висловлювання щодо цьо-
го політичних психологів. держави, на їх думку, – це 
традиційні суб’єкти міжнародного права, а індивіди 
мають певні особливості права, групи ж, в основно-
му, ігноруються і дедалі більше типово розгля даються 
як розширене поняття особи. Отже, права груп – це 
сума прав особи9. Саме розвиток демократії, пише 
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С. каспе, змушує народи прагнути політичної само-
стійності10. «Нація взагалі дуже зобов’язана демокра-
тії, – наголошував О. бочковський. – адже національ-
на ідея та злагода є її кревною дитиною. Під захис-
том демократії постали новочасні національні рухи. 
Свою первісну ідеологію вони черпали з теорії демо-
кратії. демократія дозволила не злити поняття «на-
род» і «нація». Тільки в існуванні демократії має на-
ція забезпечену повноту свого розвитку»11. Зрештою, 
у світовій літературі звертається особлива увага саме 
на глибинний взаємозв’язок демократичного та наці-
онального12. 

Варто наголосити на тому, що реалізація прав 
особи – це основоположний принцип демократії. але 
в реалізації прав особи, індивідуальних прав люди-
ни важливо утверджувати і її групові, колективні ет-
нонаціональні права. Ми маємо передавати наступ-
ним поколінням унікальну самобутність особи та на-
ції, збагачувати її за рахунок інтеграції життя і співт-
ворчості. Саме тому автономістські теорії вільного ін-
дивіда ліберального суспільства мають бути доповне-
ні правами груповими, національними, характер-
ними для традиційного суспільства. Водночас пере-
ходити від однієї шкали цінностей до іншої – озна-
чає нашкодити стану духу як особи, так і нації. При 
цьому нам ближчою є вітчизняна традиція, яке ро-
зуміє націю як етнокультурне утворення, прив’язане 
до певної території, зі своїми традиціями, звичая-
ми, моральністю. І тут вкрай важливо, на наш по-
гляд, не втратити національну, соціальну, політичну, 
регіональну та територіальну приналежність та прі-
оритетність кожної людини. а виходячи з цього, – і 
специфіку ставлення людини до тих чи інших націо-
нальних цінностей, її самопочуття. Зрештою, стриж-
нем державної етнонаціональної політики має ви-
ступати, на наш погляд, реалізація саме колектив-
них прав людини, що й повинно призвести до фор-
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мування громадянського суспільства та зняти всілякі 
обмеження на шляху діяльності людини, відкривати 
їй реальні можливості для забезпечення повноцінно-
го соціально-політичного та культурного розвитку в 
державі. а остання якраз і повинна піклуватися про 
збереження етнонаціонального життя, суспільства 
за галом, та, звичайно, і життя окремої людини. 

Водночас саме це і є складовими життєдіяльності 
всієї держави. Саме тому найвищою суспільною ме-
тою є розвиток державності, в якій буде забезпечена 
свобода та рівноправність людей, незалежно від на-
ціональної приналежності та території проживання. 
Відтак, вищою цінністю особа може почувати себе, 
якщо такою вважає її держава. якщо саме такою є 
державна політика щодо людини. Тобто, ми маємо 
своєрідне замкнуте коло: людина – етнос – держава 
– людина. І держава повинна включити всі важелі, 
весь свій потенціал для захисту життя людини, для 
захисту життя етносу, для захисту життя суспільства 
та держави. 

людина – це найвища цінність: зі своїми інтереса-
ми, зі своєю національністю, зі своєю державністю. 
Саме тому державну політику повинен визначати су-
веренітет життя, право на життя, причому не лише 
у фізичному, а й у соціально-моральному, бо ж на-
віть – етнічному сенсі (етнонаціональний статус осо-
би). д. Маттерн з цього приводу справедливо вважає, 
що проблема самовизначення – це перш за все про-
блема розвитку, і якщо нація чи народ розвиваються 
благополучно, то можна казати, що вони використо-
вують право на самовизначення, не зважаючи на те, 
чи є народ чи нація залежними чи незалежними, тоб-
то знаходяться в складі іншої держави13. 

Зрештою, сама постановка питання про «прі-
оритет прав і свобод людини і громадя нина» пе-
редбачає визначення пріоритету над ким або чим. 
Напрошується висновок, що він (пріоритет) має міс-
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це стосовно прав і свобод будь-якого соціального 
утворення (групи, суспільства в цілому, держави).
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1.3. Взаємодія 

як свідчить не лише світовий, а й власний, укра-
їнський досвід, народи схильні до самоідентифіка-
ції не лише через мову, культуру, релігію, але й через 
державу. Територія, власний економічний потенціал, 
спільність історичної долі – такими є передумови, що 
посилюють потяг до своєї національної державності. 
Причому, першою і неодмінною умовою консоліда-
ції поліетнічного суспільства є забезпечення свободи 
особи та вільного розвитку етнічних груп1. 

Стрижневою лінією поступу України в етнонаціо-
нальній сфері є лінія на те, що розвиток української 
нації (як політичної) дає змогу визначитись державі 
як українській, розвиток же всіх національних груп 
України забезпечить її демократичність. Сам же ана-
ліз етнополітичної ситуації в Україні дає змогу озна-
чити, що ще попереду побутове, економічне і полі-
тичне самовизначення етносів України, і, зокрема, 
– етносів, що живуть в Україні, але на територіях, що 
історично заселялися їхніми предками (кримські та-
тари, угорці в берегово та Мукачеві), що жили упро-
довж віків і тривалий час сприймали себе як елемент 
іншої держави (росії, австро-Угорщини, Польщі), але 
не України, бо у національно-державному вимірі во-
на не існувала. 

до того ж, в цілому в українському контексті ет-
нічні меншини лише починають структуруватися, і 
тут практично відсутні спільноти людей, об’єднані на 
етнічній основі, які б мали ті атрибути, котрі дозво-



33

ляють цій спільності функціонувати як повнокровно-
му організмові. Немає «конституційної наповненос-
ті» (за р. бретоном) – наявності повноцінних етнічних 
організацій, етнічної преси, етнокультурної і переду-
сім етнополітичної діяльності, що уможливлюють від-
творення меншини (сама кількість не означає якість).

У Сша, наприклад, ця проблема розв’язується че-
рез захист прав індивіду, у багатьох європейських 
державах – через визнання і захист прав меншин як 
особливих прав колективу, соціальної групи2. Сто-
сов но ж України – найбільш дієвим, на нашу думку, 
буде сполучення, своєрідний синтез індивідуального 
та колективного підходів. Ось чому сферу прав від-
носно національних меншин можна розділити на дві 
групи: а) права, які можуть бути забезпечені у рам-
ках загального режиму захисту прав людини; б) пра-
ва, які потребують для їх захисту особливих гарантій. 
йдеться про права, що забезпечують етнічну, куль-
турну, релігійну та мовну самобутність меншин, тоб-
то зберігають їх ідентичність. 

Важливу роль у цьому процесі відіграють принци-
пи рівності, недискримінації, забезпечення додатко-
вих прав. Причому, захист прав меншин досягаєть-
ся тоді, коли забезпечено результат – збереження та 
розвиток цих меншин. 

У недавніх європейських дебатах було запропоно-
вано три моделі прав національних меншин: перше 
засноване на праві мати власну культу туру, друга-на 
праві на самоуправління, і третя – на праві на ефек-
тивну участь. В той же час, як зазначає відомий фа-
хівець в галузі етнополітики В. кімліка, «жодна з іс-
нуючих моделей не дає ефективної відповіді на до-
магання національних меншин»3. 

Одним з ключових питань у захисті меншин є 
співвідношення прав меншин та права народів на 
самовизначення. Існують різні точки зору: від безу-
мовного визнання права меншин на самовизначен-
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ня, бо ж вони являють собою «народ», визнання у 
принципі права меншин на самовизначення та виді-
лення, проте в той же час з вказівкою на його сумнів-
ний і спірний характер та значну небезпеку реаліза-
ції, до відкидання прав меншин на самовизначення, 
що включає виділення, згідно міжнародного права. У 
практиці ж ООН проводиться різниця між народом 
незалежно від його чисельності та меншиною, що 
проживає на території держави4. Самовизначення у 
так би мовити класичному ключі визнається за наро-
дом, але не за меншиною. 

разом з тим спеціалістами висовуються різні варі-
анти можливості застосування права на самовизна-
чення в тій чи іншій формі і для меншин. В основно-
му ці можливості пов’язані з наданням меншинам 
автономії. X. ханнум відзначає, що по відношенню 
до меншин у міжнародному праві можна відзначити 
появу нового принципу, пов’язаного з правом мен-
шин – права на внутрішнє самовизначення та ав-
тономію, що не ставить під загрозу суверенітет дер-
жави5. Причому навіть досягнення меншиною пев-
ного ступеня автономізації є не здійсненням права 
на внутрішнє самовизначення, а являє собою одну 
з форм захисту прав меншин. В іншому ж випадку 
поняття «меншина», що встановилося у міжнародно-
правовій теорії, на практиці втрачає свій смисл і зли-
вається з поняттям «народ». 

Подібний розвиток може привести до серйозного 
ущемлення прав меншин, бо ж фактично робить за-
йвим їх захист шляхом посилань на самовизначен-
ня. цікаві погляди щодо цього висловили учасники 
Міжнародного наукового симпозіуму «Українська на-
ція і етнічні меншини: перспективи інтеграції в гро-
мадянське суспільство та майбутнє Східної Європи», 
зокрема з проблем: становлення та перспективи дер-
жавної нації, етнічних меншин на шляхах до грома-
дянського суспільства; етнокультурних і етнополітич-
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них пріоритетів його творення; взаємодії Української 
держави, нації і меншин у контексті геополітичних 
особливостей та ін. Увага приділялася, зокрема, зако-
нодавчому забезпеченні прав національних меншин 
як чиннику формування громадянського суспіль ства. 

Водночас висловлено припущення, що саме етніч-
на меншина є своєрідним різновидом спільності лю-
дей, яка базується на їхньому спільному походженні, 
має спільні для її членів мовно-культурні характерис-
тики, психологічні орієнтації та усвідомлення належ-
ності до цієї спільності (В. Євтух). Етнічна меншина 
– це, зрештою, визначений статус у відносинах, які 
складаються у поліетнічному суспільстві, де базовою 
є формула: «більшість/меншість». 

Вартісним є досвід пошуку шляхів гармонійно-
го співіснування різних етнічних, релігійних груп, 
що отримали законодавче оформлення у Західній 
Європі. Причому в цих країнах досить гостро реагу-
ють та йдуть назустріч інтересам іншомовного насе-
лення, навіть якщо для цього потрібно змінити ста-
новище (Фінляндія. Норвегія), або ж реорганізувати 
державний устрій (Іспанія, Італія). до того ж, і в тих 
випадках, коли правовий статус етнічних меншин 
значною мірою врегульований на законодавчому рів-
ні, потрібен періодичний перегляд нормативних ак-
тів з врахуванням нових політичних реалій та пропо-
зицій зацікавлених груп населення. 

генеральною лінією світового співтовариства ста-
ла політика багатокультурності, акцент на плюралізм 
культур та водночас на соціально-економічну та полі-
тичну інтеграцію у єдиному національно-державному 
просторі. 

В той же час, останні події у Франції, Італії і осо-
бливо заява канцлера Німеччини ангели Меркель та 
Президента Франції Ніколя Саркозі про кінець бага-
токультурності, примушує замислитися над здава-
лося б, непорушним постулатом про багатокультур-
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ність. додамо до цього точку зору С. хантінгтона, 
висловлену в інтерв’ю часопису «Монд», де він під-
креслював, що «я не знаю, з якої причини схильність 
до багатокультурності отримала розвиток у Франції. 
Впевнено можна сказати тільки одне: освячення ба-
гатокультурності може і вас також привести до згуб-
них наслідків. 

В Сполучених штатах така політика привела до 
розколу американського суспільства, а в тому, що зо-
крема стосується питання «стверджувальних дій», то 
вони не дали бажаного результату – соціального «охо-
плення» неблагополучного населення»6.

Забезпечення життєдіяльності української нації 
має включати в себе повне, всебічне задоволення на-
ціонального буття, пріоритетності української мови, 
культури та інших атрибутів національного життя. 
чи розповсюджується цей пріоритет на індивідів? 
Ні. Усі громадяни мають бути рівними у своїх пра-
вах, незалежно від національності. При цьому ми ви-
ходимо з того, що національне відродження є хоча й 
своєрідною, але все ж таки формою охорони і само-
захисту саме людської гідності. Зрештою, сам етнос 
не є якоюсь епохальною соціальною формою. Етнос 
чи етнічна індивідуальність – це скоріш за все джере-
ло існування спільності, а не її суть. 

Зрештою, це не природний феномен, а інтегра-
тивна соціальна функція для певної категорії людей 
у глобальній політико-економічній системі та куль-
турному космосі. головною метою етнонаціональ-
ної політики в Україні має бути гуманізація етнона-
ціональних відносин, тобто їх побудова у розрахун-
ку на людину, з одного боку, подолання різних форм 
відчуження як на рівні національних спільностей, 
так і на особистому рівні, подолання як національ-
ної соромливості, так і національної пихатості, з ін-
шого. На черзі – подолання гіпертрофованої ідеологі-
зації етнонаціональних відносин, підходу до аналізу 
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їх розвитку («пролетаризація» сфери міжнаціональ-
ної взаємодії). Свобода самовизначення нації, етніч-
них груп та особи – саме ця вищевказана тріада як 
фундаментальна цінність українського демократич-
ного суспільства відкриває, на наш погляд, принци-
пово нові форми взаємодії народів, причому – прямі 
та на рівних. 

Враховуючи вищевказане, вкрай важливо роз-
робити систему управління національними процеса-
ми, передбачити принаймні два вектори їх можливо-
го розвитку: «ескалацію» та «прогресивну еволюцію». 
Під «ескалацією» розуміється стихійний процес на-
громадження та зростання міжнаціональної напру-
ги, що відбивається в таких негативних явищах, як 
посилення етнічних пересудів, стійке поширення ет-
нофобії на деяких територіях, можливість масових 
зіткнень. «Прогресивна еволюція», в свою чергу, пе-
редбачає перехід стихійної конфронтації етнічних 
груп до політично організованої опозиції національ-
них рухів, що намагаються в демократично інститу-
ціоналізованих формах реалізувати цілі, відбиті у ви-
гляді спеціально розроблених політико-ідеологічних 
програм, що дозволило б ввести міжнаціональні від-
носини в русло регулюючого процесу, який передба-
чає прийняття еволюційного розвитку міжнаціональ-
ного конфлікту, щоб він не перейшов у соціально-
деструктивний напрямок. Слід звернути увагу і на те, 
що саме в період соціальних (національних) конфлік-
тів люди дедалі більше апелюють до нації з тим, щоб 
зробити державу гарантом їх традиційних прав во-
лодіння. як наголошує а. Вікер, ксенофобський дис-
курс є наслідком етнонаціонального диспуту – який 
нації належить держава7.

1. курас І.Ф. Етнополітика: Історія та сучасність. Стат-
ті, виступи, інтерв’ю 90-х років / І.Ф. курас. – к.: ІПіЕНд, 
1999. – С. 271.



2. Eisenberg A. (ed.) Minorities within Minorities: equality, 
rights, and diversity. – Cambridge, 2005.

3. Kimlicka W. The Internalization of Minority Rights in 
Post-communist Europe. Meeting Report № 307, East European 
Studies, WWICS, November, 2005. – Washington D.C., 2005. 
–  P. 12.

4. Roach S. Cultural Autonomy, Minority Rights, and 
Globalization. – Burlington, 2005.

5. Hannum H. The Idea of National Liberation. Baltimore, 
1997. – P. 85.

6. Le Mondе, 13.12.2011.
7. Wicker H. Das Fremed in der Geselleschaft: Migration, 

Ethnizitat und Staat. – Zürich, 1999. – S. 175.



39

Розділ 2 
ПРАВА ДЛЯ УСІХ

2.1. Покоління прав

За рідкісним виключенням права людини сприй-
маються як права індивіда. Міжнародне право та-
кож віддає перевагу індивідуальним правам над 
правами груп. В останні роки, однак, спостерігаєть-
ся підвищений інтерес до ідеї, що правами володі-
ють також групи, засновані на етнічній приналеж-
ності, релігії та інших ознаках. Постійний розвиток 
доктрини в відношенні прав людини та їх захисту 
висуває дедалі нові й нові вимоги. Постійно відбува-
ється визнання нових прав, які стають «природни-
ми» і «невід’ємними», зростає кількість загальновиз-
наних прав людини, поважати та захищати які ма-
ють всі цивілізовані держави. При цьому конкрети-
зується зміст прав, які давно закріплені міжнарод-
ним співтовариством, так і «новельних» прав, різно-
манітні аспекти яких піддаються аналізу і норматив-
ному закріпленню.

Однак, зміни торкнулися не тільки змісту та направ-
леності прав людини. розвиток загальної теорії прав 
людини зрештою поставив питання про суб’єктність 
цих прав. це пов’язано, як вже зазначалося, з проце-
сами глобалізації, коли держави починають усвідом-
лювати свою взаємозалежність і разом вирішувати 
проблеми, на які раніше не звертали особ ливої ува-
ги. Поступове зникнення, асиміляція в багатьох краї-
нах унікальних, самобутніх культур етнічних меншин, 
корінних народів, протести представників народів та 
меншин привели до необхідності захисту цієї самобут-
ності та забезпечення їх реального рівноправ’я. а чи 
слід розглядати ці ситуації як порушення прав люди-
ни? І якщо так, то хто в цьому випадку є суб’єктом цих 
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прав – окрема особа чи певна спільнота, колектив? І 
чи можливо, щоб у прав людини був інший суб’єкт , 
ніж індивід, людська особистість? 

Існує декілька класифікацій прав людини, але зу-
пинимося на достатньо усталеної в останні десяти-
річчя класифікації концепції «покоління» прав, за-
пропонованої к. Васаком1. ця концепція не є ідеаль-
ною, але пропонує точки відліку чи певні рамки для 
подальшого дослідження.

Згідно цієї класифікації права людини поділяють-
ся на три покоління:

1. Права першого покоління охоплюють основні 
особисті права і свободи, політичні права і свободи 
людини до яких входять: 

– Особисті права і свободи, які ще мають назву 
громадянськими. більшість з них належить кожній 
людині від народження, є невід’ємними і не підляга-
ють будь якому обмеженню.

– громадянські права мають забезпечити свободу 
особи, як члена суспільства, його юридичну захище-
ність від незаконного зовнішнього втручання.

– до особистих прав відносяться право на жит-
тя, право на повагу до честі і гідності людини, пра-
во на свободу і особисту недоторканість, недоторка-
ність особистого життя, свободу пересування і вибо-
ру місця проживання, свободу вибору національнос-
ті і вибору мови спілкування, право на презумпцію 
невинності тощо.

– Політичні права і свободи дають людині можли-
вість брати участь у політичному житті та керуван-
ні державою.

– характерною рисою політичних прав є те, що 
багато з них належать не просто особам, а виключно 
громадянам конкретної держави.

2. Права другого покоління прав охоплюють со ці-
ально-економічні і культурні права і мають наступні 
характеристики:
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– Соціально-економічні і культурні права стосу-
ються соціально-економічних умов життя людини.

– до соціально-економічних прав відносяться пра-
во на працю, право на відпочинок, право на соціаль-
не забезпечення, право на житло, право на достой-
ний рівень життя, охорону здоров’я тощо.

– культурні права гарантують духовний розвиток 
людини, право на освіту, право на доступ до культур-
них цінностей, право вільно брати участь у культур-
ному житті суспільства2.

3. І нарешті трете покоління прав людини охоп-
лює такі права як право на розвиток, право на мир, і 
суб’єктами яких виступають вже не індивіди, а спіль-
ноти (за термінологією к. Васака ці права є правами 
солідарності).

Прихильники цієї класифікації (до яких з певни-
ми застереженнями належить і автор), особливу ува-
гу приділяють саме третьому поколінню прав. адже, 
якщо перше покоління прав – захищає особу від дер-
жави, друге – вимагає надання певної соціально-
економічної підтримки, то права третього поколін-
ня мають забезпечити саме соціальну солідарність3. 
більше того, покоління права мають різну юридич-
ну природу, оскільки нові покоління прав мають в 
першу чергу забезпечувати такі права, які життє-
во важливі не тільки для індивіда, а і для спільнот. 
якщо такі права окрема особа буде намагатися реа-
лізувати особисто, то у неї може взагалі не бути мож-
ливості це зробити. крім цього, при реалізації дея-
ких колективних прав окремою особою одноосібно 
може бути реалізоване замість права, яке реалізуєть-
ся, інше право. Індивідуальне ж право нерідко може 
здійснюватися колективно, але відмінність його від 
колективного права полягає в тому, що воно повною 
мірою може здійснюватися та захищатися індивіду-
ально, тоді як колективні за своєю сутністю індиві-
дуально реалізувати неможливо. Можна цілком пого-
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дитися з П. алстоном, який підкреслює: «Права люди-
ни входять до тієї сфери, де по визначенню існують 
протиріччя та конфлікти. В іншому випадку, при по-
вній солідарності, вони стають непотрібними»4. І далі: 
«Права людини, по своєму визначенню, це те, чим ко-
жен володіє просто в силу того, що він є людиною. 
будь яка соціальна спільнота не тотожна особі, від-
повідно неможливо говорити, що будь який народ чи 
інша спільнота володіє правами людини»5. додамо 
до цього тезу про те, що етнічні конфлікти, напри-
клад, завжди пов’язані з груповою ідентифікацією, а 
не з особистністною самосвідомістю. Отже, для розу-
міння сутності колективних прав найбільш практич-
ну значимість, з нашої точки зору, має розуміння ко-
лективних прав як правомочності певного групово-
го суб’єкта, і реалізуються які саме колективом, а не 
є просто сумою індивідуальних прав осіб, що входять 
до певної групи, маючи якісно інші, нові властивос-
ті. колективні права можуть бути порушені по від-
ношенню до спільноти в цілому, і регламентація цих 
прав також відбувається по відношенню до спільнот. 
як слушно зазначає В. хаксер: «Права етнічних спіль-
нот є колективними, оскільки їх об’єкт по своїй при-
роді пов'язаний з цілою спільнотою людей, а не з осо-
бистими інтересами окремого етнічного індивіда, їх 
суб’єктами є група, яка являє собою дещо більше, ніж 
проста сума етнічних індивідів (синергетична влас-
тивість етнічних колективів), вони не повинні погро-
жувати існуючим стандартам прав людини і не пови-
нні заперечувати ціннісний пріоритет індивідуальних 
прав»6. Можна погодитися з цим твердження, окрім 
тези про пріоритет індивідуальних прав, оскільки, з 
нашої точки зору,права по-перше, зна  ходяться в ди-
намічному взаємозв’язку, і по-друге, як вже зазнача-
лося, природа індивідуальних і колективних прав різ-
на, і ситуація, коли колективне право реалізується за 
рахунок індивідуального є малоймовірно.
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Усвідомлення недостатності інституту прав люди-
ни для вирішення етнополітичних проблем було ви-
кликано не в останню чергу міждержавними і вну-
трішніми конфліктами, що були породжені порушен-
ням прав етнічних, релігійних спільнот, об’єктивно 
існуючими загрозами асиміляції і втрати національ-
ної ідентичності. Так, наприклад, ще у 1996 році 
Німеччина, швейцарія і люксембург підписали «де-
кла рацію про хартію народів і регіонів». ця хартія 
заснована на розумінні того факту, що «для реалізації 
рівноправ’я індивідів необхідний захист національ-
ної ідентичності цілої групи»7. Таким чином, необ-
хідність забезпечення колективних прав етнічних 
спільнот виходить з принципу рівності індивідів; рів-
ні права індивідів які відносять себе до певної спіль-
ноти, стають чисто формальними, без забезпечення 
прав спільнот, з якими ідентифікують себе індивіди. 
Правий М. губогло, який вважає, що «Європа склада-
ється поряд з великими національними державами з 
приблизно 100 мільйонів людей (біля однієї восьмої 
всіх європейців), які належать до 200 етнічних груп 
і меншин. лише в декількох європейських державах 
гарантовані рівні права цим групам. більшість з цих 
вказаних 100 мільйонів європейців пручаються різ-
ним видам імпліцитних чи експліцитних дискримі-
націй, майновим чи експлуатаційним стратегіям,що 
направлені на їх етнічну чи мовну асиміляцію»8. Саме 
тому виникає необхідність в визнанні та формаль-
ному закріпленні за етнічними спільнотами, як біль-
шості так і меншістю, хоча б мінімального рівня прав 
і свобод, зо мають захищати їх рівність та національ-
ну, релігійну чи мовну своєрідність.

На цих принципах заснована і так звана брнов-
ська програма, прийнята у 2003 р. в ній зазначаєть-
ся, що «людство не складається тільки з держав та їх 
основних націй. Воно являє собою тісне переплетін-
ня народів та народностей, етнічних та інших груп, 
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що історично склалися, і які знаходяться в чисель-
ній більшості або меншості, а також нації, які не ма-
ють своєї державності, але мають рівне з основни-
ми націями право на захист своєї національної іден-
тичності і розвиток своєї національної спільності»9. В 
хартії (брновський програмі) зазначається, що но-
вий європейський світопорядок – це «Європейський 
союз, з одного боку, і максимально можлива автоно-
мія для малих національно-культурних спільнот, з ін-
шої. Європа може стати прикладом для всього сві-
ту, якщо вона відійде від мопеді більш-менш центра-
лістської національної держави і звернеться до мо-
делі багатоманітності і єдності шляхом гарантуван-
ня групам прав і свобод, автономії і права на само-
визначення»10. Інструментарієм для досягнення цієї 
мети мають бути «розширення рамок прав людини 
як індивіда за рахунок включення в них додаткових 
прав етнічних спільнот»11. Мінімальні права етнічних 
спільнот, згідно хартії, розділені на два блоки; тради-
ційні та політичні. до першої групи належать; право 
на самобутність: здійснення національно-культурної 
автономії і автономії в галузі освіти: двомовність та 
багатомовність в офіційній сфері: створення влас-
них навчальних та виховних закладів, освіта в шко-
лах рідною мовою: створення власних закладів куль-
тури і їх фінансування: доступ до засобів комуніка-
ції та інформації: гарантії економічних та екологіч-
них умов життя: використання господарських та 
природних ресурсів своїх територій: можливість по-
вернення вигнаних народів. до другої групи – актив-
на участь всіх етнічних груп в суспільно-політичному 
житті через гарантоване представництво в політич-
них інститутах: доступ до державної служби і участь 
в процесах прийняття політичних рішень12. 

для справедливості слід зазначити, що брновська 
програма не є офіційним документом Євросоюзу і 
містить скоріше побажання, ніж обов’язкові нор-
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ми, а законодавство ЄС залишається переважно ан-
тропоцентричним. більше того, в практичні площи-
ні, вкрай складно розділити окремі категорії прав ( 
громадянські, політичні, соціальні, майнові) людини. 
це повною мірою можна віднести й до колективних 
прав, оскільки економічні права етнічних груп, на-
приклад, не можуть розглядатися поза культурними 
чи політичними правами. крім того, вкрай складно, 
в правовій площині, розділити самі поняття «народ» і 
«меншини», особливо коли мова йде про малочисель-
ні народи, або корінні та племінні народи, які підпа-
дають під дію конвенції МОТ №169.
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2.2. Міжнародні стандарти

як вже зазначалося, концепція прав людини, як 
на індивідуальному, так і на груповому рівні, яв-
ляє собою потужний і глобальний дискурс, здатний 
об’єднати народи різних національних, культурний і 
релігійних традицій через загальне утвердження уні-
версальних людських цінностей. В той же час, це по-
няття оповите риторикою, почасти є незрозумілою, 
почасти невірно інтерпретованою чи взагалі концеп-
туально невизначеною. 

хоча і не існує загальноприйнятного переліку 
прав народів, як і колективних прав взагалі, умов-
но вони можуть бути розділені на три групи. до пер-
шої можна віднести права, що мають нормативний 
ха рактер. Відповідні норми містяться в міжнарод-
них, регіональних і навіть в двосторонніх договорах, 
серед яких можна виділити Міжнародну конвенцію 
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 
р., конвенцію юНЕСкО про боротьбу з дискриміна-
цією в галузі освіти 1960 р., рамкову конвенцію ради 
Європи про захист національних меншин 1994 р. та 
ін.1. до другої – так звані soft («м’які») або політичні 
норми, які носять здебільшого рекомендаційних ха-
рактер. це в першу чергу: декларація ООН, хартія 
економічних прав та обов’язків держав, декларація 
ріо-де-жанейро по навколишньому середовищу і 
роз витку, Туніська декларація про права людини 
і правах народів. Права народів знайшли своє ві-
дображення у 27 статтях «декларації соціального 
прогресу і розвитку», прийнятою резолюцією 2542 
генеральної асамблеї ООН 1969 р.2. Одним з важ-
ливих прав народів є право на розвиток. У 1986 р. 
генеральна асамблея ООН прийняла спеціальну де-
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кларацію № 41/128 «декларація про право на роз-
виток»3, де суб’єктами права виступають як індиві-
ди, так і народи, «азіатсько - Тихоокеанська декла-
рація людських прав індивідів і народів»4, прийнята 
у 1988 р., і нарешті «африканська хартія прав лю-
дини і народі» (1981 р.)5. до третьої групи можна від-
нести норми, які хоча і не мають суворої юридичної 
сили, і є по суті є елементами масової свідомості, все 
ж є елементами правових уявлень та переконань сус-
пільства, і можуть бути сформульовані у вигляді ви-
мог владних еліт.

ще однією категорією етнічних спільнот, які ма-
ють право на міжнародний захист є національні мен-
шини, по відношенню до яких міжнародна спільнота 
виробила найбільш розгалужену систему захисту від 
«більшості». разом з тим, статус національних мен-
шин, згідно міжнародного права, відрізняється від 
ста тусу народів, і пов’язаний, перш за все, з попе-
ред женням дискримінації.

Починаючи з 80-х років хх сторіччя, попереджен-
ня дискримінації сприймалося ООН як універсаль-
ний інструмент по відношенню до меншин. В той же 
час, якщо цей інструмент не доповнений додаткови-
ми засобами захисту, він не надає ніяких гарантій 
від загроз недобровільної асиміляції. якщо ж розгля-
дати попередження дискримінації і міжнародний за-
хист меншин та етнічних груп, то тут ми маємо спра-
ву з двома різними категоріями в системі захисту 
прав людини, які хоч і пов’язані між собою, мають 
різну направленість.6 Принцип недискримінації орі-
єнтований скоріше на права індивіда, а не на гру-
пи, належність до групи є лише одним з елементів, на 
основі якого дискримінація заборонена. що ж сто-
сується міжнародно-правового захисту національних 
меншин, то в її основі лежить інша характеристика; 
захист меншин має на меті забезпечення безпечного 
існування, гарантування рівності та створення умов 



48

для збереження і розвитку етнічної, культурної, ре-
лігійної чи мовної самобутності меншин. цей захист 
здійснюється, в основному, через визнання та закрі-
плення за меншинами та їх членами певних прав і 
прийняття державами відповідних зобов’язань, по-
в’я заних з реалізацією цих прав.

В той же час, необхідно зазначити, що світове спів-
товариство до цього часу не має «hard» («твердого») 
акту про захист меншин, який був би обов’язковим 
для всіх країн. Існують лише так звані рамкові кон-
венції і конвенції багатосторонні. Наприклад, в «Між-
народному пакті про громадянські та політичні пра-
ва» (1966 р.), ст. 27, зазначається, що «в тих країнах 
де існують етнічні, релігійні та мовні меншини, осо-
бам, що належать до таких меншин, не може бути 
відмовлено в праві спільно з іншими членами тієї ж 
групи користуватися своєю культурою, сповідувати 
свою релігію, а також користуватися рідною мовою»7. 
Зрозуміло, що ця стаття, як до речі і інші, є скоріше 
декларацією, оскільки для її використання держа-
ви мають виробити конкретні правові та адміністра-
тивні засоби та механізми здійснення прав, які за-
значені у 27 статті. Саме декларативність цієї статті 
«Пакту про громадянські і політичні права» зумовила 
неспроможність вирішити всі протиріччя, які вини-
кають і будуть виникати при здійсненні прав націо-
нальних меншин. разом з тим, очевидно, що вимо-
ги меншин захистити їх права викликано намагання 
зберегти себе як етнічну групу, що має специфічну 
культуру і відтворити себе як окрему соціальну спіль-
ноту. Обсяг цих вимог часто буває значно ширшим, 
ніж просте дотримування недискримінації чи рів-
ності перед законом, він охоплює і проблеми мови, 
освіти, культурних інститутів і часто проблеми само-
управління і політичної автономії.

крок вперед в захисті прав національних меншин 
був зроблений в «Європейській конвенції по захис-
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ту прав людини і основних свобод» , де було зазначе-
но, що права і свободи забезпечуються «без дискри-
мінації по будь-яким ознакам, в тому числі і по при-
належності до національних меншин» (Ст.14).8 У при-
йнятій в 1995 р. «рамковій конвенції по захисту на-
ціональних меншин» акцент робиться на захист прав 
осіб, що належать до меншин, і які здійснюють своє 
права як індивідуально, так і разом з іншими. ( Ст.3)9 

В порівнянні з іншими міжнародно-правовими 
актами, що регулюють права національних меншин, 
рамкова конвенція містить нові важливі положення. 
По-перше, країни учасники конвенції зобов’язуються 
захищати меншини від будь якої діяльності, що за-
грожує їх існуванню, приймають спеціальні захо-
ди на користь меншин задля сприяння рівності між 
ними і іншим населенням країни. конвенція вста-
новлює право меншин на захист від недобровільної 
асиміляції. У випадку ж, коли чисельний склад наці-
ональної меншини досягає суттєвих відсотків ( точ-
ний рівень яких не встановлюється ), населення ре-
гіону або країни в цілому, її члени мають право ко-
ристуватися рідною мовою в політичному, адміні-
стративному та правовому житті регіону чи країни. 
держави, згідно конвенції, мають стримуватися від 
проведення чи підтримки політики, що веде до аси-
міляції меншин, чи змінення пропорції населення ре-
гіону, де мешкають меншини. конвенція закріплює 
також право меншин на встановлення та розвиток 
вільного транскордонного співробітництва, і держа-
ви мають сприяти встановленню таких транскор-
донних контактів. 

В свою чергу, і що є надзвичайно важливим, з на-
шої точки зору, особи, що належать до національ-
них меншин зобов’язані дотримуватися національно-
го законодавства, поважати права осіб титульної на-
ції чи осіб, що належать до інших національних мен-
шин.
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В той же час, попри всі новели концепції, і нама-
гання ради Європи закріпити політичні зобов’язання 
які були прийняті в рамках Наради по безпеці і спів-
робітництву в Європі, конвенція містить таку кіль-
кість застережень, що практично зводяться нанівець 
всі передбачені в ній права національних меншин.

Окремо зупинимося на «хартії регіональних мов і 
мов меншин» ( 1992 р.)10, яку Україна ратифікувала у 
2006 р. Оскільки фахівцями був здійснений ґрунтов-
ний аналіз цього документу, звернемо увагу на най-
важливіше. Сама концепція хартії побудована ви-
знанні культурного та мовного розмаїття в Європі, 
на необхідності захисту зникаючих мов, або мов, які 
потребують спеціального захисту, і це не викликає 
жодного сумніву. У відповідності до хартії, держа-
ви зобов’язуються приймати спеціальні заходи на ко-
рить регіональних мов в галузі освіти, правосуддя, 
адміністративного управління і державної служби, 
засобів масової інформації культурному, економічно-
му та соціальному житті. хоча ці та інші положен-
ня хартії вводяться для досягнення більшої рівності 
між носіями цих мов і титульною нацією і в принципі 
не вважаються дискримінаційними діями щодо носі-
їв більш розповсюджених мов, преамбула хартії міс-
тить принципове положення; «Підкреслюючи значен-
ня спільного збагачення культур і мовного розмаїт-
тя, і враховуючи, що захист і розвиток регіональних 
мов і мов міноритарних не повинні здійснюватися за 
рахунок офіційних мов і необхідності їх вивчення».11 
В той же час, оскільки хартія, після її ратифікації 
стала частиною українського національного законо-
давства, хотілося б звернути увагу на деякі контро-
версійні речі, що містяться вже і українському варі-
анті хартії. По-перше виникають питання стосовно 
самої назви. достеменно невідомо, яким чином був 
здійснений офіційний переклад, чи можливо взагалі 
законодавець використовував переклад російський. 
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адже і англійський і французький варіант хартії не 
дає двозначних трактовок; «The European Charter for 
Regional or Minority Languages», «Charte des langues 
regionales ou minoritaires» і означає хартія регіональ-
них і меншинних мов. різниця, як бачимо принци-
пова. По-друге. якщо європейські країни, які підпи-
сали і ратифікували конвенцію підтримують та за-
хищають дійсно зникаючі мови, або мови якім дій-
сно необхідна підтримка ( мова ромів, корсикан-
ська мова, мова басків), то ратифікувавши хартію, 
Україна взяла на себе зобов’язання підтримувати та 
захищати російську мову, польську, угорську і неві-
дому навіть лінгвістам єврейську мову). І нарешті, 
далеко не всі європейські краї підписали чи ратифі-
кували цю хартію. 

Зрозуміло, що інтеграційні процеси на європей-
ському континенті позитивно впливають на ефек-
тивність документів, що приймаються і стимулю-
ють подальший розвиток міжнародних і національ-
них норм відносно статусу меншин, регіональних 
мов та культур. В той же час, як вже підкреслювало-
ся, національні держави повинні ретельно узгоджу-
вати своє законодавство з міжнародними нормами, 
оскільки декларації, конвенції, хартії за своєю при-
родою є здебільшого загальними, рекомендаційними 
документами.

Проблема збереження національної ідентичнос-
ті знайшла своє відображення в «хартії фундамен-
тальних прав ЄС» (2000 р.)12 Стаття 21 цієї хартії, на-
приклад, мова йде про неприпустимість дискриміна-
ції в будь який формі на основі приналежності інди-
віда до національної меншини. а ст. 22 прямо вка-
зує на зобов’язання ЄС поважати культурне, релі-
гійне і мовне розмаїття європейського континенту13. 
документи, прийняті в рамках ОбСЄ, попри свій по-
літичний характер, також містять принципові поло-
ження щодо захисту прав меншин. Так, «документ 
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копенгагенської конференції по людському виміру»14 
констатував, що права меншин можуть бути забезпе-
чені тільки в умовах демократії, законності і гаранто-
ваного судового захисту, і ці умови розглядаються як 
гарантія поваги до прав людини, які «ставлять ефек-
тивні перепони на шляху до зловживань державної 
влади»15. 

Попередні міжнародні норми оперували поняття-
ми про обов’язки держав по відношенню до меншин, 
то документ копенгагенської конференції зосеред-
ився на гарантіях попередження зловживань з боку 
держави, і визнання важливої ролі неурядових орга-
нізацій, політичних партій та інших об’єднань в цій 
галузі. 

Після запровадження інституту Верховного ко-
місара ОбСЄ у справах національних меншин, був 
створений певний механізм попередження конфлік-
тів на ранній стадії. Інструментально, повноваження 
Верховного комісара не розповсюджувалися на інди-
відуальні випадки, що ще раз підтверджує колектив-
ний характер прав меншин.

Специфічну групу меншин складають корін-
ні народи (деякі фахівці все ж таки відносять їх не 
до меншин, а саме до народів). Права корінних на-
роді зафіксовані у конвенції МОТ № 107 (1957 р.) і 
конвенції МОТ № 169 (1989 р.)16, і хоча чіткого ви-
значення самого поняття «корінні (індигенні) наро-
ди досі не існує, конвенція № 169 дає певний перелік 
характеристик, за якими визначається належність 
певної групи до корінних народів.

В міжнародно-правовій системі на основі визна-
чень цієї конвенції склалося наступне розуміння ко-
рінних народів, які об’єднують наступні характерис-
тики: ці групи є нащадками тих людей і народів, які 
населяли будь яку територію до приходу населення з 
іншою культурою, іншого етнічного та расового похо-
дження; на загальнодержавному рівні вони займають 
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не домінуюче, в переважній більшості залежне, а по-
части - дискримінаційне становище; вони володіють 
мовними, традиційними, часто расовими від’ємними 
рисами від іншої частини населення певної країни 
чи регіону; вони свідомо вважають себе корінними, 
а така самосвідомість є частиною їх культури, релі-
гії, буття, існування; вони прив’язані до рідної землі, 
природи і навколишнього середовища, що відобра-
жається у взаємозв’язку і взаємозалежності цих двох 
понять (корінний народ-земля)17. 

Згідно конвенції №169 корінні народи мають до-
статньо широкий набір колективних прав. В розді-
лі «Загальна політика» зазначається, що уряди країн 
проводять з зацікавленими народами консультації, 
через їх представницькі органи, коли розглядаються 
питання законодавчих чи адміністративних заходів, 
які їх безпосередньо стосуються; створюють проце-
дури, завдяки яким, вказані народи можуть вільно, 
чи не меншою мірою чим інші верстви населення, 
брати участь в прийнятті рішень на всіх рівнях в ви-
борних установах, в адміністративних та інших ор-
ганах, які здійснюють політику і реалізують програ-
ми, які стосуються цих народів; створюють передмо-
ви для повного розвитку власних установ і ініціатив 
цих народів, і при необхідності надають ресурси, не-
обхідні для цих цілей18. 

Стаття 7 конвенції обумовлює право корінних 
народів «вирішувати питання вибору власних прі-
оритетів для процесу розвитку, оскільки вони сто-
суються їх життя, переконань, території, і здійсню-
вати контроль за власним економічним, соціаль-
ним і культурним розвитком»19. корінні народи бе-
руть участь у підготовці та здійсненні національного 
та регіонального розвиту, які безпосередньо їх стосу-
ються. конвенція визнає право власності і володіння 
на землю,яку традиційно займають корінні народи 
(розділ ІІ. Земля), а також передбачає спеціальні за-
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соби для охорони прав цих народів на природні ре-
сурси, що відносяться до їх земель.

хоча сам термін «корінні народи» згадується у 
тексті конституції України (Ст. 11, 92, 119), правово-
го визначення цього терміну конституція України та 
інші законодавчі акти України не дають.

хоча сам термін «корінні народи» згадується у 
тексті конституції України (Ст. 11, 92, 119), правово-
го визначення цього терміну конституція України та 
інші законодавчі акти України не дають.

Законодавство російської федерації, наприклад, 
відносить до корінних (нечисленних) народів «ко-
рінні нечисленні народи Півночі, Сибіру і далекого 
Сходу російської Федерації (далі – нечисленні наро-
ди) - народи, що проживають в районах Півночі, 
Сибіру і далекого Сходу на територіях традиційного 
розселення своїх предків, зберігають традиційні спо-
сіб життя, господарювання і промисли, що налічують 
менше 50 тисяч осіб і усвідомлюють себе самостійни-
ми етнічними спільнотами; представники інших ет-
нічних спільнот - представники етнічних спільнот, 
які не відносяться до нечисленних народів, але по-
стійно проживають у районах проживання цих наро-
дів і здійснюють традиційне господарювання нечис-
ленних народів». 

діюче законодавство рФ стосовно корінних (нечи-
сельних) народів складається з:

1. Федерального закону від 20.07.2000 N 104-ФЗ 
(ред. від 02.02.2006) «Про загальні принципи органі-
зації громад корінних нечисельних народів Півночі, 
Сибіру та далекого Сходу російської Федерації»

2. розпорядження Уряду рФ від 17.04.2006 N 536- р 
(ред. від 18.05.2010) «Про затвердження перелі-
ку корінних нечисельних народів Півночі, Сибіру та 
далекого Сходу російської»

3. розпорядження Уряду рФ від08.05.2009 N 631- р 
«Про затвердження переліку місць традиційного про-
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живання і традиційної господарської діяльності ко-
рінних нечисельних народів російської Федерації і 
переліку видів традиційної господарської діяльності 
корінних нечисельних народів російської Федерації»

4.  Пояснювальна записка «до проекту Федерального 
закону «Про внесення змін до Федерального закону 
«Про екологічну експертизу»

 5. розпорядження Уряду рФ від 04.02.2009 
N 132- р «Про концепцію сталого розвитку корін-
них нечисельних народів Півночі, Сибіру та далекого 
Сходу російської Федерації»

Однією з провідних міжнародних організацій, по-
літика якої вплинула на становлення правового ста-
тусу категорії «корінні народи» є Всесвітній банк, 
який фінансує, серед інших, проекти розвитку, які 
стосуються територій проживання корінних народів. 
У 2001–2005 рр. операційна політика банку щодо 
корінних народів була переглянута і уточнена. Нова 
політика була відображена в Операційної директиві 
банку 4.10 (червень 2005 р.). Відповідно до уточне-
ної дефініції, «Термінами «корінні народи», «корінні 
національні меншини», «групи племен» та «офіційно 
зареєстровані племена» визначаються соціальні гру-
пи, які володіють соціальними та культурними осо-
бливостями, відмінними від домінуючих груп сус-
пільства, що піддає їх ризику опинитися в неспри-
ятливому положенні в процесі розвитку». Соціально 
- економічний статус багатьох подібних груп обмеж-
ує їх можливості щодо захисту своїх інтересів і прав 
на землю та інші виробничі ресурси або участі в про-
цесі розвитку і отримання вигод від нього. 

банк визнає, що в різних країнах такі народи мо-
жуть визначатися різними термінами. У даному до-
кументі не наводиться єдиного універсального визна-
чення терміна «корінні народи». Замість цього в да-
ній операційній політиці корінні народи ідентифіку-
ються в конкретному географічному районі по наяв-
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ності різного ступеня деяких з нижченаведених від-
мінних особливостей: а) тісний зв’язок з територія-
ми предків і розташованими на них природними ре-
сурсами; б) наявність традиційних соціально - полі-
тичних інститутів; в) економічні системи, в основно-
му орієнтовані на самозабезпечення; г) місцеву мову, 
часто від’ємну від основної мови країни; та е) само-
визначення та ідентифікація іншими в якості членів 
окремої культурної групи. Вимоги даної операційної 
політики не застосовуються до груп, які: а) залиши-
ли місця первісного проживання; б) переселилися в 
міські райони і / або мігрували з метою отримання 
оплачуваної роботи» (Операційна директива OD 4.10 
: 2-3 ).

Підсумовуючи зазначимо, що більшість міжна-
родно визнаних норм мають і індивідуальний і ко-
лективний вимір. Практично всі політичні, соціаль-
ні, культурні права не можуть бути реалізовані окре-
мим індивідом, а здійснюються певним колективом, 
групою. Тільки групі може належати права на само-
бутність, адже тільки групі може бути притаманний 
комплекс етнічних, релігійних, мовних ознак. Такий, 
наприклад елемент самобутності, як культура, ство-
рюється і є продуктом колективної творчості, мова,як 
засіб спілкування також існує в групі.

В той же час, питання не є однозначним. Про-
тивники концепту колективних прав підкреслюють 
всю неоднозначність міжнародно-правових норм і, 
зокрема, колективних прав меншин. І дійсно, «декла-
рація про права осіб, що належать до національних 
або етнічних, релігійних і мовних меншин»20 1992 р. 
оперує категоріями не «права меншин», а «права осіб, 
що належать до меншин»21. щоправда, стаття 3.1 цієї 
декларації все ж таки констатує, що «особи, що роз-
глядаються, можуть здійснювати свої права як інди-
відуально, так і спільно з іншими членами своєї гру-
пи»22. це є вже традиційний підхід, обумовлений, 
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мо жливо тим, що колективні права можливо можуть 
привести до політичної нестабільності.

Точка зору критиків концепції прав третього по-
коління має певну логіку. дійсно, міжнародні прин-
ципи і норми в галузі прав людини мають здебільшо-
го, загальний, декларативний і неконкретний харак-
тер. колективні права, сформульовані у декларації 
«Про праві народів на мир»23 (1984 р.), декларація 
«Про право на розвиток»24, «декларація ріо-де-
жанейро по навколишньому середовищу і розви-
тку»25, «африканська хартія прав людини і народів», 
з точки зору противників колективних прав, сприй-
маються скоріше, як метафора, а не права в пра-
вовому сенсі. Суб’єкти права в цих документах ви-
значаються надто широко і невизначено,не визна-
чено ні механізми контролю ні механізми захисту 
цих прав і дуже розпливчасто говориться про носіїв 
обов’язків. африканська хартія декларує «права на-
родів», однак, як підкреслюють критики, ніщо не до-
зволяє говорити, що поняття «народи» можна трак-
тувати в даному контексті в етнічному сенсі. І на-
віть конвенція МОТ № 169, з точки зору критиків, не 
окреслює повною мірою суб’єктів права.
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2.3. Суб’єктність національних меншин

Національний склад України характеризується іс-
нуванням значної частини населення, яке слід від-
нести до національних меншин. Причому характер 
абсолютної більшості меншин такий, що вони відріз-
няються від титульної нації, перш за все, мовою, в 
меншій мірі традиційним способом життя, і ще мен-
ше – релігією. 

ця обставина, з одного боку, полегшує спільне 
проживання на одній території, притаманна умовам 
недиференційованого суспільства, але й ускладнює 
диференціацію суспільства з точки зору національ-
ної визначеності і надання національним меншинам 
особливого статусу.

для ефективної правової регламентації прав на-
ціональних менших принципово важливо, щоб ви-
значення цього поняття було загально визнаним. 
Проте спроби знайти таке визначення «національні 
меншини», яке задовольнило б усі сторони, до цього 
часу не увінчалося успіхом. 

Складність проблеми полягає у розмаїтті ситуацій, 
пов’язаних з існуванням «меншин». Все це примушує 
ще раз розглянути іс нуючі сьогодні підходи до визна-
чення меншин і про блеми, пов’язані з цими визна-
ченнями.

дискусії по проблемі визначення поняття «мен-
шина» в спеціальній Підкомісії ООН велися понад 
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40 років без будь якого задовільного результату. це 
пояснювалося неконструктивною позицією уря-
дів кіль кох країн, які були незацікавлені у визна-
нні та наділенні особливими правами груп на сво-
їй території, і більше того, ряд держав вбачали в са-
мому факті визнання таких прав загрозу ціліснос-
ті держави. робота спеціальної Підкомісії комітету 
з прав людини ООН розпочалася в зв’язку з підго-
товкою Міжнародного пакту про громадянські і по-
літичні права, і на 24-й сесії Підкомісія ухвалила ре-
золюцію, в якій призначила Спеціального доповідача 
(ним став Ф. капоторті) для проведення досліджень в 
цій галузі. У 1972 р. генеральний Секретар ООН на-
правив ноту країнам-членам з проханням про допо-
могу Спеціальному доповідачу. 

В результаті, 46 країн надіслали свою інформа-
цію, і з врахуванням роботи спеціалізованих орга-
нів ООН та неурядових організацій, було опубліко-
вано понад 76 монографій про стан етнічних, мов-
них і релігійних груп у 76 країнах світу. На їх основі 
була розроблена попередня доповідь, а на 30-й сесії 
Підкомісія розглянула прикінцеву доповідь, що була 
опублікована у 1979 році1.

В цій доповіді значна увага була приділена тео-
ретичним і понятійно-термінологічним аспектам ви-
користання поняття «меншина» в міжнародно-пра-
вовій практиці і аналізу самої дефініції «меншина». 
Спеціальний доповідач підкреслював, що мета ви-
значення поняття обмежена, і воно мало бути вико-
ристано у вузьких рамках статті 27 Пакту. Саме ви-
значення було викладено таким чином: «по відно-
шенню до іншої частини населення держави це мен-
ша за чисельністю, група, яка не має домінуючого 
статусу, члени якої – громадяни цієї держави-мають 
з етнічної, релігійної чи мовної точок зору характе-
ристики, що відрізняються від характеристик іншої 
частини населення, і виявляють, навіть опосередко-
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вано, почуття солідарності у збереженні своєї культу-
ри, своїх традицій, релігії чи мови»2.

ще одним варіантом визначення поняття «мен-
шина» є варіант, запропонований Підкомісією ООН 
по попередженню дискримінації і захисту меншин. 
Згідно нього, термін «меншина» включає в себе тіль-
ки ті недомінуючі групи населення, які мають чи 
бажають зберегти стійки етнічні, релігійні чи мов-
ні традиції і характеристики, які явно відрізняють-
ся від тих, які мають інше населення. Такі менши-
ни мають включати в себе кількість людей, достат-
ню для збереження таких традицій і характеристик. 
І, нарешті, – такі меншини мають бути лояльними по 
відношенню до держави, громадянами якої вони є3.

Існує ще один варіант визначення, що був пред-
ставлений Підкомісії: «група громадян од нієї держа-
ви, яка складає чисельну меншість і зна хо дяться в 
недомінуючому стані в цій державі, яка наділена ет-
нічними релігійними чи мовними ха рактеристиками, 
які є від’ємними від тих, які має більшість населення, 
члени цієї групи мають почуття со лідарності одного з 
іншим, мотивовані, навіть ім пліцитно, колективним 
бажанням зберігатися як гру па і чиєю метою є досяг-
нення рівності з більшістю фак тично і юридично»4.

Суттєвої різниці між цими визначеннями немає. 
І перше і друге обмежує характеристики «менши-
ни» по-перше, громадянами певної країни, а біжен-
ці, іноземці, особи без громадянства, трудові мігран-
ти не включаються в це поняття. По-друге, обидва 
поняття підкреслюють недомінуючий стан меншини, 
оскільки для домінуючої меншини характерні інші 
домагання (африканери в Південній африці, напри-
клад). І по-третє, ці визначення вводять певний кіль-
кісний показник меншини. З точки зору формальної 
логіки, це – 50% -1. 

В той же час, практично всі документи міжна-
родного права не містять чіткого, однозначного ви-
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зна чення поняття «меншина», в цих документах не 
фігурують навіть визначення, що наведені вище. це 
вкрай утруднює їх використання в конкретних ви-
падках правового використання. більше того, іс-
нування величезної кількості груп, по відношенню до 
яких використовується термін «меншина», а та кож 
безліч ситуацій, в яких ці групи знаходяться, розроб-
ка універсального визначення навряд чи мож ливо. 
до речі, подібна ситуація і з визначенням поняття 
«нація». Можливим варіантом може бути розробка 
не єдиного для всіх типів меншин правового поля, 
декларацій ООН чи подібних актів, а пакету конвен-
цій, що мають регулювати права різних типів мен-
шин. 

країни Європейського союзу, як і сам ЄС в цілому, 
роблять ставку на соціально-політичні аспекти ре гу-
лювання статусу національних меншин. Можна пого-
дитися з М. Мартиновой, яка зазначає, що «Схід но-
європейські процеси вказують на той факт що наці-
ональні меншини – політична, а не статистична гру-
па, яка може змінювати свій статус в залежності від 
політичної ситуації»5. 

Європейські концепти меншин, як і світові, все 
ж таки не є універсальними, оскільки уряди держав-
членів ЄС мають право визначати факт наявності 
чи відсутності (в правовому сенсі) національних мен-
шин, встановлюючи власні суттєві характеристики. 

В Німеччині, наприклад, до національних мен-
шин відносяться групи людей, які крім власної іден-
тич ності, що базується на мовних і культурних ди-
фе рен ціаціях в порівнянні з більшістю населення, є 
тра диційними резидентами Німеччини і мешкають в 
традиційно встановлених областях6. 

Таким чином, Німеччина не визнає існування мен-
шин, крім національних меншин і етнічних груп, що 
мають німецьке громадянство. аналогічні положення 
щодо статусу меншин містяться в національному за-
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коно давстві люксембургу7, Польщі8, хорватії9, швей-
царії10 тощо. 

Спроби виробити універсальну формулу «етніч-
на меншина» робилися неодноразово. Перші спро-
би були пов’язані ще з римським договором 1950 р. і 
особливо – з ратифікацією Маастрихтського договору 
1992 р.11. У 1993 р. були розроблені «копенгагенські 
критерії»12 критерії членства в ЄС, які мають викону-
вати всі країни-кандидати на членство в Єв росоюзі. 
Серед базових – захист на ціо нальних меншин, але 
знову тут відсутні чіткі кри терії. 

більше того, на початку 2000-х років, по няття 
«національна меншина» взагалі практично не ви-
користовувалося в документах ЄС. Оглядач «OSCE 
Magazine» л. држевицький, коментуючи про цес роз-
робки європейської конституції 2005 р., підкреслю-
вав що рада Європи уникає конкретного згадування 
«меншин», намагаючись використати за гальні фор-
мулювання – «повага до людської гідності», «рівність», 
«права людини» тощо. 

Після звинувачень єв ропейською громадськістю 
політики подвійних стандартів, з одного боку, – на-
ціональні уряди створю вали враження, що роблять 
все для інтеграції меншин в суспільство, з другого, 
– продовжують практикувати ди скримінацію, і після 
втручання Верховного ко мі сара ЄС по справах наці-
ональних меншин, відпо відні положення були вклю-
чені в конституцію ЄС у 2004 р. хоча конституція 
і не бура прийнята, ос новні положення щодо націо-
нальних меншин були включені до лісабонського до-
говору 2007 р. і ін сти туціолізовані. 

Особи, які належать до національних меншин, ре-
алізують свої права в певних організаційно-пра вових 
формах, закріплених актах законодавств від  повідних 
країн, на терені яких вони мешкають. Вста новлення 
форм реалізації прав етнонаціональ них відносин в 
конкретній країні залежить від особ ли востей її пра-
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вової системи, форми правління, дер жавного та ад-
міністративного устрою, історичних традицій тощо. 
Порівняльний аналіз практики сучас них держав свід-
чить про те, що реалізація прав етно національних 
менш може здійснюватися у формі національно-
культурної автономії, регіональної авто номії, наці-
онального самоврядування, участі в роботі органів 
державної влади і місцевого самоврядування.

як вже зазначалося, існує цілий ряд міжнародно-
правових актів, які встановлюють основні крите-
рії правового положення національних меншин, які 
можна використовувати для розвитку національно-
го законодавства. 

В той же час, ці документи, як ві домо, проголошу-
ють лише загальні підходи, які не можуть по визна-
ченню привести до кодифікації за ко но давства, чи 
принаймні привести до вирішення конкретних про-
блем і національних державах. Саме тому, кожна на-
ціональна держава встановлює власні характеристи-
ки щодо етнічних груп, і впроваджує власні норми, 
які регламентують їх статус.

Вагомі демократичні традиції в галузі реалізації 
прав меншин має австрія. хорвати у бургенланді, 
словени, угорці, чехи і словаки мають статус «етніч-
них меншин» в австрії. аналогічний статус незаба-
ром планується надати етнічній групі циган.

австрійський федеральний закон від 7 липня 
1976 р. «Про правовий статус національних меншин» 
визначає їх як «групи австрійських громадян, рідною 
мовою яких є не німецька мова, які мають культур-
ну ідентичність та проживають і мають доміцилій на 
австрійські території»13. критерій «мати доміцилій» на 
австрійській території вважається виконаним, якщо 
на території австрії проживало близько трьох поко-
лінь (80–100 років. – С.р.).

Закон  австрії про національні меншини склада-
ється з шести розділів, присвячених відповідно за-
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гальним положенням, радам етнонаціональних мен-
шин, допо мозі меншинам, топографічним означен-
ням, офіційній мові та заключним положенням. Слід 
звернути увагу на раду етнонаціональних меншин. 
ця рада спеціально утворюється для консульту вання 
федерального уряду і федеральних міністрів у спра-
вах етнонаціональних меншин у Відомстві Феде раль-
ного канцлера14.

досить цікавим є підхід до визначення поняття 
«меншина» в Угорщині. Серед інших критеріїв, ви-
діляється мінімальний термін проживання на тери-
торії Угорщини, необхідний для визнання націо-
наль ною меншиною. В Угорщині, «національною чи 
ет нічною меншиною вважаються всі етнічні групи, 
що проживають на території Угорської республіки 
не менше одного сторіччя, складає меншість серед 
населення держави, члени яких мають угорське гро -
мадянство і відрізняються від іншої частини населен-
ня своєю мовою, культурою і традиціями, одно часно 
проявляючи усвідомлення своєї єдності, яке направ-
лено на збереження всього цього, на захист інтересів 
своїх общин, що історично склалися»15.

чинне законодавство Угорщини підтримує реалі-
за цію прав етнонаціональних меншин. Законом га-
рантується вільне користування рідною мовою. Про-
ти правні акти проти національних, етнічних, расо-
вих груп, так само як і расова дискримінація, пере-
слі дуються за законом. Існує понад 20 підзакон них 
ак тів, що регулюють проблеми розв’язання на галь-
них потреб меншин.

У липні 1993 р. державні Збори Угорщини прий-
няли Закон «Про права національних та етнічних 
мен шин», який забезпечує широке коло як колектив-
них, так і індивідуальних прав для 13 етнічних груп 
Угорщини, а парламент може надати такі права на 
прохання тисячі осіб будь-якої іншої етнічної групи 
країни. Закон надає можливість окремим меншинам 
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створювати в районах їх компактного проживання 
органи місцевого самоврядування, навчальні закла-
ди будь-якого рівня, регулює фінансові питання.

В чеській республіці під національною меншиною 
розуміється «спільнота громадян чеської республіки, 
що відрізняється від інших громадян, як правило, ін-
шим етнічним походженням, мовою, традиціями і 
культурою, які в кількісному відношенні є меншістю 
і одночасно висловлюють бажання вважатися націо-
нальною меншиною, щоб мати можливість спільно 
зберігати і розвивати свою самобутність, мову і куль -
туру, а також з метою представлення і захисту інтер-
есів своєї спільноти, що історично склалася»16.

Приблизно аналогічним є законодавство білорусі 
та Молдови, де однією з основних характеристик є 
наявність національного громадянства.

В Німеччині існує чітко визначений перелік на-
ціональних меншин, які проживають, як вже за-
зна чалося на певних обмежених територіях. За ко-
нодавство Німеччини є достатньо суворим, і підпи-
суючи Європейську рамкову конвенцію по захисту 
національних меншин, держава декларувала, що ос-
кільки конвенція не містить чіткого визначення по-
няття «меншина», положення конвенції будуть засто-
совуватися тільки до чітко визначених категорій. 

Згідно німецького законодавства до національ-
них меншин належать дани, лужичани (серби), фрі-
зи, німецькі цигани. І якщо федеральна конституція 
Німеччини не містить норм про захист меншин, то 
на земельному рівні, там де проживають національні 
меншини, такі норми існують17. На земельному ж рів-
ні підтримуються й мови меншин – північно-фрізська, 
затерландсько-фрізська, серболужська.Не обхідно під-
креслити, що до категорії «меншини» у Німеччині не 
входять так звані «нові меншини», тобто групи вихід-
ців з інших країн, які переселилися до Німеччини чи з 
економічних причин, чи як біженці. 
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Польща, як і Німеччина, визнає виключно ва ріант 
«списків» національних меншин, розділяючи на-
ціональні меншини – німці, вірмени, білоруси, євреї, 
литовці, словаки, татари, українці, росіяни і чехи, і ет-
нічні групи, до яких належать русини, цигане, караї-
ми. як мовна меншина окремо виділяються кушуби18.

Окремо слід зупинитися на досвіді Франції. кон-
ституційна рада Франції не ратифікувала Євро пей-
ську хартію регіональних мов, і є єдиною європей-
ською країною, яка не підписала рамкову конвенцію 
про захист національних меншин. Приєднуючись до 
Міжнародного Пакту про громадянські і політичні 
права, Франція чітко визначила, що «в світлі статті 
3 конституції Французької республіки, уряд Франції 
декларує, що стаття 27 не застосовується тією мірою, 
якою вона стосується є республіку»19. більше того, у 
щорічних доповідях про виконання Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права уряд Фран-
ції відзначав: «Франція – країна де немає націо наль-
них меншин»20, і «конституційні міркування не до-
пускають приєднання Франції до міжнародних кон -
венцій, які визнають меншини, як такі, і як носії ко-
лективних прав»21.

деякі держави надають національним меншинам 
гарантії щодо їхньої участі в державних структурах, 
тобто резервують для них певну частину політичної 
влади, яку вони можуть використовувати, для захис-
ту та сприяння своїм інтересам, включаючи збере-
ження власної культури. 

Згідно з конституцією бельгії, наприклад, кабі-
нет має включати рівне число фран комовних і фла-
мандськомовних міністрів, аби підтримувався пари-
тет і між різномовними дер жавними службовцями22. 
Фіджі і Нова Зеландія мають окремі списки для різ-
них етнічних груп і визначають квоту місць в нижній 
палаті парламенту для етнонаціональних меншин. 
англо-американський план для Зімбабве передбачав 



68

також «спеціально об раних членів» асамблеї з метою 
забезпечити «аде кватне представництво меншин»23.

цікавий досвід у питаннях захисту прав меншин 
накопичила канада. «канадська хартія прав і сво-
бод» надає нові форми такого захисту. хартія ство-
рила численні можливості для суттєвого контролю за 
діями державних органів та посадових осіб, зокрема 
у сфері, що стосується меншин, а також зафіксувала 
два головні принципи: «рівності умов»24.

аналіз чинних міжнародно-правових актів до зво-
ляє окреслити основні стандарти прав наці ональ них 
меншин, визначивши серед них передусім такі: пра-
во на збереження своєї ідентичності, мовні права, 
освітні права, культурні права. 

щодо критеріїв чи визначальних характеристик 
стосовно національних меншин, то як ми бачимо, на-
ціональні законодавства в принципі йдуть в руслі ви-
значення , запропонованого ще Ф. капоторті. що ж 
стосується механізмів захисту національних меншин, 
то вони відрізняються в різ них країнах. В той же час 
існує проблема з підтримкою та захистом національ-
них меншин, які не підпадають під територіальні 
ознаки.
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Розділ 3 
РЕАЛІЗАцІЯ ПРинциПІВ 

гРУПОВОгО ПРАВА

3.1. національна самоорганізація

для України вартісною є перспектива внутріш-
ньої інтеграції на засадах громадянського суспіль-
ства, шляхи і форми творення якого включають чи-
мало політичних, економічних, правових та культур-
них підходів теоретичного та практичного характеру. 
Серед них – етнонаціональні параметри становлення 
в Україні громадянського суспільства, зокрема, скрізь 
призму проблем взаємодії особи, української нації та 
національних меншин.

На перше місце тут виходить з’ясування реальних 
пріоритетів і основних можливостей побудови грома-
дянського суспільства, аналіз впливу етнічного чинни-
ка на ці процеси та національно-регіональних аспек-
тів їх реалізації.

якщо вже говорити про пріоритет, то у політично-
му житті, наприклад, громадянське суспільство забез-
печує всім громадянам рівний доступ до участі у дер-
жавних і суспільних справах. Пріоритет тут надаєть-
ся закону. 

При цьому громадянські права людини реалізу-
ються, на наш погляд, на рівні міжнароднови знаних 
норм, а саме – виключенням будь-якої дискримінації 
за національно-етнічними, політичними, релігійними, 
статевими чи віковими ознаками, надійним законо-
давчим захистом особистості і гідності громадянина, 
недоторканості його житла і майна, свободу вибору 
мешкання, пересування, таємниці листування і теле-
фонних переговорів, свободою слова, преси, інформа-
ції – вільним самовизначенням людини у її світогляд-
них та духовних інтересах, всебічним захистом гро-
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мадянських прав збоку судових органів та громадян-
ських організацій тощо. 

Неабияку роль в цьому процесі відіграє процес 
політичної соціалізації та етнізації особистості з її 
потягом до самостійного вільного вибору, постійним 
пошуком свого місця в існуючому соціумі та навіть 
його зміни відповідно до тенденції суспільного про-
гресу та потреб самої особистості. Захист національ-
ностей – проблема, що віддавна розглядалася світо-
вим співтовариством як проблема захисту прав наці-
ональних меншин у контексті забезпечення їх прав і 
свобод.

На території, скажімо СрСр у 20-ті – на почат-
ку 30-х років задоволення культурних прав народів 
і національних меншин здійснювалося, передусім, 
на основі створення національних адміністративно-
територіальних одиниць (національних районів, на-
ціональних сільських та селищних рад). до речі, вже 
конституція далекосхідної республіки передбача-
ла два типи автономії: а) культурно-національну за 
персональним принципом для національних меншин 
і б) адміністративно-господарську за територіаль-
ним принципом для бурят-монголів. щодо кочових 
аборигенних племен, то лише декларувалися пра-
ва на широке самоуправління без визначення його 
форм. Естонія продовжила практику національно-
культурної автономії за персональним принципом. 
У 1925 р. (12 лютого) державні збори республіки 
Естонія прийняли Закон «Про культурну автономію 
національних меншин»1. цей Закон визнавав за трьо-
ма національними меншинами (російською, німець-
кою і шведською), а також за всіма іншими націо-
нальними групами, які налічували не менше трьох 
тисяч чоловік, права юридичної особи. В галузі орга-
нізації, управління і нагляду за діяльністю навчаль-
них закладів та інших установ культурно-освітнього 
характеру вони були аналогічними правам місцевого 
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повітового чи міського самоврядування. Відповідно 
органи місцевого самоврядування звільнялися від 
зобов’язань у цих питаннях щодо національних мен-
шин, які реалізували право на культурну автономію. 
У 1929 p. М. курчинський, один з ідеологів культур-
ного самоуправління національних меншин в Естонії, 
виступив з низкою доповідей у ревелі (Таллінні). Нарві 
і юр’єві (Тарту) з метою ознайомлення російської гро-
мадськості з сутністю культурної автономії і можли-
востями її політичного здійснення для росіян2. 

це один з небагатьох випадків, коли ми маємо на-
уковий аналіз практики національно-культурної ав-
тономії, зроблений її сучасником. М. курчинський зо-
середжує увагу на одній з найперших, на його дум-
ку, переваг запровадження національно-культурної 
автономії, а саме: на створення міцної і формально 
закріпленої згуртованості даної національної менши-
ни. Звичайно, зауважує автор, нас, росіян, зв’язує ві-
дома спільність національного походження, мови, ре-
лігії, історії, національно-культурних цінностей, мис-
тецтва, літератури... але це не справжній реальний 
зв’язок і часто він тією чи іншою мірою обриваєть-
ся різними протиріччями. Потрібно не лише у той 
чи інший момент відчувати себе росіянином, відчу-
вати свою приналежність до великої російської нації, 
але й бути з’єднаним з усіма іншими членами сво-
єї національної сім’ї у загальне ціле, приналежність 
до якого формально встановлена, відповідно заяв-
лена і дійсно підтримується. За допомогою культур-
ної автономії всі росіяни насправді проявляють себе 
як такі, офіційно заявивши про свою національну 
приналежність шляхом внесення себе до національ-
ного списку або так званого реєстру, беручи участь 
в організації культурно-національного самоуправлін-
ня своєї меншини. Тільки міцне, засноване на законі 
культурно-національне самоуправління надає менши-
ні більш-менш надійну гарантію охорони її національ-
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них прав і культурного розвитку в бажаному для неї 
дусі. Тільки такий устрій перетворює окремих індиві-
дів даної національності у певне національне ціле, в 
юридичну особу.

На жаль, в той час російське населення Естонії не 
скористалося можливістю створити свою націо наль-
но-культурну автономію. І все ж з позиції запи тів 
практики сьогодення, в естонському досвіді націо-
нально-культурної автономії 20-х років заслугову-
ють на увагу, як мінімум, два моменти. культурне са-
моуправління здійснювалося в межах місцевого са-
моврядування, водночас передбачалося, що меншина 
вже має свої культурні організації і навіть представ-
ників у державних Зборах, через яких інформує уряд 
про бажання запровадити культурне самоуправлін-
ня. культурне самоуправління у своїй основі «терито-
ріальне», але автономія меншини – екстериторіальна, 
вона не збігається з адміністративно-територіальним 
поділом. Органи культурного самоуправління – куль-
турна рада і культурна управа – знаходилися в столи-
ці республіки, створювалися у разі потребі культур-
ні кураторства, сферою діяльності яких були повіти 
з містами. Могло створюватися спільне культурне ку-
раторство для населення кількох повітів. 

Таким чином, культурна автономія охоплювала 
всю меншину (за бажання її представників), причо-
му як ту її частину, що проживала відносно компак-
тно (в межах поселень), так і дисперсно. культурні 
організації, етнонаціональна еліта, що. як прави-
ло, зосереджена в містах, у столиці, долучалася до 
роз в’язання проблем меншини через участь в ор-
ганах культурного самоуправління. Про яких саме 
представ ників меншини в державних Зборах йдеть-
ся, – За кон та інші опубліковані матеріали не дають 
відповіді. Закон, як і інструкції, не розкривають і ме-
ханізмів взаємодії з органами державного управлін-
ня. достатньо виписана хіба що наглядова функція 
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міністра внутрішніх справ. Суттєвим є й те, що уря-
ду надавалося право в порядку розпорядження, на 
підставі даного Закону, організувати культурне са-
мо  управління для громадян естонської національнос-
ті в межах тих місцевих самоврядувань, де члени на-
ціональних меншин становлять більшість. Тобто, по-
бічно визнавалося національне місцеве самовряду-
вання3.

цікавим з цієї точки зору є досвід сучасної росій-
ської Федерації. Правові та організаційні принци-
пи національно-культурної автономії в російській 
Федерації визначає Федеральний Закон «Про націо-
нально-культурну автономію»4. Згідно із Зако ном, 
національно-культурна автономія – це форма на-
ціонально-культурного самовизначен ня. Вона є гро-
мадським об’єднанням громадян російської Феде-
рації, які відносять себе до певної етнічної спільно-
ти, і розбудовується на основі добровільної самоор-
ганізації з метою самостійного вирішення питань 
збереження самобутності, розвитку мови, осві-
ти, національної культури (ст. 1). В основі своїй – це 
національно-персональна культурна автономія, при-
чому культурна в широкому розумінні. 

Вже у визначення мети національно-культурної 
автономії на перше місце поставлено «збереження са-
мобутності», що виходить за межі власне культурно-
освітньої сфери. 

У Законі не визначаються категорії спільнот, за-
рахування до яких надає право на національно-
культурну автономію. У процесі підготовки проекту 
Закону були спроби дати такий перелік (національ-
на група, етнічна група, національна меншина, інші) 
і навіть їх визначення. Однак вони виявилися непро-
дуктивними: і через багатоманітність типів, і через 
відсутність загальноприйнятих критеріїв класифіка-
ції, і через багатозначне вживання одних і тих же по-
нять. 
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Національно-культурна автономія в росії ґрунту-
ється на принципах вільного волевиявлення грома-
дян при зарахуванні себе до певної етнічної спільно-
ти, самоорганізації і самоуправління, багатоманіт-
ності форм внутрішньої організації, поєднання гро-
мадської ініціативи з державною підтримкою, закон-
ності, поваги до мови, культури, традицій і звича-
їв громадян різних національностей, на інших демо-
кратичних засадах. 

розробка і прийняття проекту Закону проходи ла 
в умовах гострого зіткнення позицій з національ ного 
питання. Прийнятий Федеральний Закон «Про на-
ціонально-культурну автономію» є результатом пев-
ного компромісу зі збереженням принципових під-
хо  дів і основного тексту проекту, підготовленого Мі-
ні стерством рФ у справах національностей і регіо-
нальної політики, з включенням низки положень про-
екту Закону «Про національно-культурне об’єд нан ня 
громадян», підготовленого думським комітетом5. 

Позитивно, що в процесі дискусій було відшліфо-
вано універсальну формулу – «об’єднання громадян 
російської Федерації, які зараховують себе до пев-
ної етнічної спільноти». Вона, по-перше, ставить у 
центр особу, її національні права, по-друге, відкри-
ває можливість скористатися цією формою культур-
ного самовизначення громадянам росії будь-якої на-
ціональності. боротьба велася, зокрема, навколо пе-
реліку прав, що надаються національно-культурним 
автономіям чи національно-культурним об’єднанням. 
Її наслідком стала втрата норми про можливість пред-
ставництва національно-культурної автономії в орга-
нах державної влади і місцевого самоврядування. 

хоча чинне виборче законодавство на той час пе-
редбачало участь громадських об’єднань у виборчих 
кампаніях, якщо вони ставлять таке завдання у сво-
їх статутних документах. Об’єднання україн ців росії 
першим включило до свого Статуту таку нор му, що 
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відкрило для нього можливість виступати як само-
стійне виборче об’єднання або на законній підставі 
приєднуватися до виборчих блоків. На жаль, зі змі-
ною законодавства рФ ця норма була вилучена (як і 
ліквідовано саме Об’єднання українців росії). 

Ст. 4 Закону передбачає лише наступну норму: 
«Національно-культурна автономія має право: ...звер-
татися до органів законодавчої (представницької) і 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, представляючи свої національно-культурні інтер-
еси». 

це положення мало про що говорить. Однак, якщо 
його розглядати в загальному контексті Закону, осо-
бливо другої його глави, де йдеться про систему 
національно-культурної автономії, то воно набуває 
певного змісту. 

У цілому, організаційні засади національно-куль-
турної автономії визначаються специфікою розселен-
ня національних спільнот, які обирають саме цю фор-
му культурного самовизначення, і звісно, статутами 
національно-культурних автономій. Система на ціо-
наль но-культурної автономії в росії передбачає місце-
ві (міські, районні, селищні, сільські), регіо нальні та 
фе деральні національно-культурні автономії. 

Місцеві національно-культурні автономії можуть 
утворювати регіональну національно-культурну ав-
тономію. якщо в межах суб’єкта рФ створена тільки 
одна місцева національно-культурна автономія гро-
мадян росії, які зараховують себе до певної етніч ної 
спільноти, то вона може здобути статус регіональної. 
регіональні національно-культурні автономії двох або 
більше суб’єктів Федерації можуть створювати органи 
міжрегіональної координації. Їх призначення, голо-
вним чином, узгоджувати діяльність регіональних 
національно-культурних автономій спільноти, або 
різних спільнот, розселених на території сусідніх су-
б’єктів Федерації. 
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Федеральні національно-культурні автономії гро-
мадян, які зараховують себе до певної етнічної спіль-
ноти, можуть створюватися регіональними національ-
но-культурними автономіями двох чи більше суб’єктів 
у межах російської Федерації. якщо в межах російської 
Федерації створена лише одна регіональна автономія 
громадян росії, які зараховують себе до певної етніч-
ної спільноти, то така національно-культурна автоно-
мія може здобути статус федеральної національно-
культурної автономії. Федеральні, регіональні наці о-
наль но-культурні автономії громадян росії, які зара-
ховують себе до етнічних спільнот, котрі мають від-
повідні республіку чи автономний округ, і органи 
державної влади відповідних суб’єктів російської 
Федерації можуть координувати свою діяльність, 
спіль но розробляти і реалізовувати федеральні і регіо-
нальні програми розвитку та збереження самобут-
ності, соціально-культурного розвитку, наприклад, 
чу  васької діаспори на теренах росії, можуть вирішу-
ватися за участі чуваської республіки як суб’єкта рФ. 

Наведена норма Закону підводить правову базу 
для розв’язання проблеми, яку ще на початку сто-
ліття визначив В. жаботинський, який, до речі, пе-
редбачав саме такий варіант. У 1913 р. він писав: 
«...Нормальним явищем буде те, що кожна мажори-
тарна народність отримає обласну автономію у ме-
жах території, яку вона займає, – і водночас, частини 
цієї народності, вкраплені серед чужих мажоритар-
них націй, самоорганізуються у публічно-правовий 
персональний союз. Вийде два польських сейми, два 
чеських, два німецьких і т. д. – один у столиці націо-
нальної території, а інший на чолі міноритарного со-
юзу. Вони, природно, будуть тяжіти до певного спіл-
кування між собою, і перед державою постане за-
вдання оформити це спілкування»6. жаботинський 
відкидає «заманливий» варіант увести, наприклад, 
делегатів «міноритарного сейму» до складу сейму «спо-
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рідненої національної області», або навпаки. Єдину 
«юридично-осмислену» форму, якої може набрати в 
галузі публічного права таке взаємне тяжіння, він 
вбачав у договірних відносинах. «Вирішення питан-
ня, таким чином, полягає у наданні усім органам са-
моврядування національних меншин права вступа-
ти, у справах їх відання, в офіційні угоди з іншими 
публічно-правовими органами»7. 
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3.2. Інститути автономії

дослідниками вже підіймалося питання про ет-
норегіон як окремий, самостійний об’єкт державної 
етнонаціональної політики. Причому у прикладному 
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плані поняття «етнорегіон» виконує важливу методо-
логічну функцію: етнорегіональний аналіз як систем-
ний, комплексний у своїй основі є ефективним ін-
струментом проникнення в сутність етносоціальних 
процесів, виявлення регіональної специфіки терито-
рії країни1.

Попри можливу контроверсійність, важливою є 
й проблема територіальної етнічної самоорганізації, 
яка відбиває собою процес формування етнічних, 
неукраїнських, територіальних громад. йдеться, зо-
крема, про формування «національних» територі-
альних громад у вигляді національних округів та 
інших форм національного самоврядування – сіль-
ських і районних національ них адміністративно-
територіальних органів (болградська Одеської обл., 
хустська Закарпатської обл. та ін.). На нашу думку, 
такий підхід (формування органів самоврядування 
меншин) створює певні умови для етнічної (націо-
нальної) самоідентифікації національних меншин, 
що відображає собою рівень їх етнополітичної мобі-
лізованості, може забезпечити врахування етнокуль-
турних традицій та менталітет етнічних спільнот. 
При цьому тут варто скористатися Законом «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», яким передбачено, 
що з метою врахування історичних, національно-
культурних, соціально-економічних та інших осо-
бливостей здійснення місцевого самоврядування їх 
представницький орган може прийняти статут тери-
торіальної громади села, селища, міста (ст. 19. ч. г)2.

Варто при цьому звернути увагу на національне 
життя не тільки для титульної нації, а й національних 
меншин з тим, щоб були реалізовані права і кожно-
го народу, причому диференційовано: кількісно до-
мінуюча нація реалізує себе в державотворенні, яке 
гарантує йому повноту національного життя, а на-
ціональні меншини отримають гарантії національно-
го розвитку, якщо «вони зрозуміють своє становище, 
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підуть, з свого боку, назустріч українським політич-
ним домаганням і тим скріплять позицію оборонців 
прав національних меншостей» (М. грушевський)3.

Окремо слід вказати на те, що, скажімо, у районах 
компактного розселення кримських татар становлен-
ня місцевого самоврядування відбувається у кон-
тексті прагнення народу до самовизначення у формі 
національно-територіальної автономії. Тобто, процес 
територіальної самоорганізації буде постійно спря-
мований на утвердження саме кримсько татарських 
адміністративних одиниць. І з цим не можна не ра-
хуватися. Принаймні, цей процес може бути спря-
мований в русло доцільності саме завдяки можливо-
му законодавчому актові, який визначив би право-
вий статус кримськотатарського місцевого самовря-
дування, а не правовий статус кримськотатарсько-
го народу, на чому наполягають його представники. 
Нами відстоюється культурна модель, що передбачає 
існування паралельних культур, змушених до існу-
вання в межах певної території.

Між тим зараз розроблена модель міжкультурно-
го взаємозв’язку, що засновується на новому баченні 
культури, робить акцент на мультикультурну, муль-
тиетнічну, мультиконфесійну багатомовну мозаїку, 
де кожний етнос вносить свій специфічний внесок у 
спільне надбання. 

Новим в міжкультурному підході є пріоритет, який 
надається взаємодії. взаємозв’язку, розумінню іншо-
го, співробітництву з іншими групами та колекти-
вами, партнерству та активному підключенню до 
спільних соціальних та культурних проектів. На дум-
ку П. Надолішнього суттєвими характеристиками їх 
мають бути не лише децентралізація, а й різнокатего-
ріальність адміністративно-територіальних одиниць. 
йдеться, отже, про використання традицій вирішен-
ня питання національного життя в межах місцевого 
самоврядування і в різних формах екстериторіальної 
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етнонаціональної самоорганізації4. Саме в такий спо-
сіб і забезпечується, на наш погляд, втілення принци-
пів іншокультурності, регіонального підходу, реаліза-
ція однієї з найважливіших функцій етнонанціональ-
ної політики – збалансування соціальних відносин на 
базі традиційних культурних регуляторів. Зрештою, 
«традиційно-патріархальні» та інституційні регулято-
ри утворюють два конкуруючих начала у боротьбі за 
вплив на індивіда і соціальні групи. 

Природно, що саме вплив перших вище там, де 
існує відповідна «соціальна морфологія», тобто куль-
турне середовище, периферія, де живуть ізольова-
но, що дозволяє зберегти традиційні цінності біль-
шою мірою, ніж центр»5. що ж до автономії етносу 
(нації). Під нею ми розуміємо широке внутрішнє са-
моврядування етносу (нації) в рамках єдиної держа-
ви, що стосується не тільки адміністративних, а й ін-
ших сфер життєдіяльності даного етносу. автономія 
проявляється у виборі свого шляху етнонаціонально-
го розвитку, державного устрою; у виборі практич-
них заходів, методів виконання висунутих невід-
кладних завдань; в оцінці самим етносом (нацією) 
отриманих результатів. 

Виникнення інституту автономії стало значним 
кроком на шляху до демократизації суспільства, сут-
тєвим засобом у справі вирішення етнонаціональ-
них проблем і що дуже важливо – сприяє уникненню 
можливих етнонаціональних конфліктів і сепаратист-
ських рухів. Втім, не слід ігнорувати й зворотний бік 
цього соціального явища, коли автономія підсилює 
конфліктогенні чинники і сепаратистські настрої. 
автономія етносу – необхідна умова життєдіяльнос-
ті його як певної спільності людей. Відсутність авто-
номії, залежність від центру навіть у вирішенні суто 
місцевих внутріетнічних питань, стає чинником, що 
гальмує нормальний, природний розвиток етносу (на-
ції), породжує драматизм у міжнаціональних відноси-
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нах. Індикатором автономії етносу (нації) є його потяг 
і поступ до свободи, право на самостійний розвиток, 
тобто вільний вибір державно-національних утво-
рень чи націонаіьно-територіальної автономії відпо-
відно до волевиявлення всього народу; право наро-
дів на культурну автономію, створення національних 
об’єднань, союзів, громад, товариств, земляцтв, що 
сприяють максимальному задоволенню різнобічних 
національних потреб, збереженню своєї самобутнос-
ті, оптимальному представництву у вищих та місце-
вих органах влади та управління. 

Формами автономії етносу (нації) є: політична 
(часткова чи гранично-політична, тобто «напівполі-
тична»), адміністративна, національно-культурна, на-
ціонально-персональна. коротко визначимо їх зміст і 
особливості. Політична автономія передбачає наяв-
ність держави (державного утворення), що входить 
до складу іншої держави. Суб’єкт автономії має пев-
ний обсяг повноважень політичного характеру (свою 
конституцію, законодавство, право на самостійне 
вирішення питань адміністративно-територіального 
поділу та ін.). автономія напівполітична передба-
чає менші масштаби політичної самостійності порів-
няно з повною політичною автономією, але коло пи-
тань, які вирішуються в рамках цієї форми автоно-
мії, досить широке (організація інституту самовряду-
вання, ведення місцевого господарства, економічної, 
культурної діяльності, соціальне забезпечення, охоро-
на здоров’я тощо). автономія адміністративна перед-
бачає здійснення адміністративних, тобто управлін-
ських функцій на території автономії. 

Національно-культурна автономія передбачає на-
данням національним меншинам, які компактно про-
живають, широких прав у веденні свого національно-
культурного життя, тобто прав рівності, вивчати й 
користуватися своєю мовою, мати свої освітянсь кі 
і культурно-мистецькі установи. Національно-персо-
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наль на автономія передбачає організацію та діяль-
ність в рамках національних союзів, кожен з яких має 
забезпечити об’єднання в його лавах представників 
відповідних національностей (етносів) незалежно від 
місця поселення. 

Національні союзи створюють списки громадян, 
які належать до відповідної нації (національний ка-
дастр своїх членів), користуються законодавчою іні-
ціативою, їм надається виняткове право представни-
цтва етносу (нації) перед державою і громадянськи-
ми установами. І в сучасних умовах принцип націо-
нальної рівноправності має бути універсальним на 
всій території держави, у всіх регіонах країни, адже 
це вагома складова проблеми захи сту прав людини. 

Сутність полікультурної державної політики по-
лягає в тому, що розвиток самобутніх етнічних 
куль тур, мов та релігій не повинен вести до ізоля-
ції, а тим більше ворожості між етнічним групами. 
Полікультурність передбачає, що етнічний та куль-
тур ний ренесанс меншин має відбуватися паралель-
но з інтеграцією етнічних фрагментів поліетнічного 
українського соціуму в єдиний етносоціальний та ет-
нополітичний організм, яким є громадянське суспіль-
ство та українська державність. Тільки таким шля-
хом можна забезпечити органічне поєднання прав 
людини і прав народів, які складають категорії ет-
нічних меншин, її відносну автономність і інтегрова-
ність у цілісний соціальний і громадянський соціум. 
Ми погоджуємося з думкою л. шкляра про те, що на-
ціональним меншинам в Україні не буде ніяких пере-
пон на шляху до їх участі в процесах державотворен-
ня. але саме державотворення є не державоруйну-
ванням, виявом чого є регіонал-сепаратизм, іреден-
тизм, юніонізм на імперських засадах чи щось по-
діб не до цього.

Ось чому на сьогодні, як ніколи, нагальним є пи-
тання не просто про національне відродження, а про 
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відроджувальні або ренесансні процеси в ситуації 
по ліетнічності. Тобто, слід визначити вплив на дер-
жавотворчий процес, з одного боку, титульної нації, 
яка є рушієм національної ідеї, національних праг-
нень тощо, а з іншого – національних меншин, які не-
рідко ренесансні вияви титульної нації сприймають 
як «націоналізм» або «шовінізм»6.

Поняття самовизначення варто, на нашу дум-
ку, трактувати як форму забезпечення права грома-
дянських та етнокультурних спільнот на вибір само-
стійних шляхів національного та культурного розви-
тку, форм політичного управління. Самовизначення 
в умовах держави з поліетнічним складом населення 
здійснюється у двох основних формах: територіаль-
них утворень та національно-культурних автономій. 
Важливою формою самовизначення є екстериторі-
альна національно-культурна автономія, її суб’єктом 
можуть бути будь-які етноси чи окремі етнокультур-
ні общини незалежно від території розселення. 

Важливим є й те, що в Україні поступово склада-
ється система регулятивного впливу держави на ет-
нонаціональну сферу життя суспільства. її основні 
елементи: а) національне законодавство; б) відповід-
ні організаційні структури в системі органів вико-
навчої влади; в) загальнодержавні і регіональні про-
грами етносоціального розвитку; г) організаційно-
правові, економічні і політичні механізми реалізації 
етнонаціональної політики, контролю за дотриман-
ням національних прав особи і прав етнічного ко-
лективу7. Набувається досвід регулювання етнонаці-
ональних процесів на регіональному рівні. 

Однак загалом діяльність органів державної вла-
ди і місцевого самоврядування має переважно си-
туативний характер. Вона не спирається поки що 
на ґрунтовні наукові розробки і реформи. Одна з 
клю чових проблем державного управління у сфе-
рі етнонаціонального розвитку полягає у визначен-
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ні правосуб’єктності етнонаціональних структур, су-
б’єктивних прав та юридичних обов’язків учасни-
ків державно-управлінських відносин, регламенту-
ванні форм активності їх участі у формуванні харак-
теру та напрямів керуючої дії. реалізації державно-
управлінських рішень. кінцева мета державного ре-
гулювання в даному разі не встановлення меж (обме-
ження) прав національної спільноти, а сприяння реа-
лізації її законних прав. 

Значне місце в регулюванні відносин, що вини-
кають у процесі державного управління в етнонаці-
ональній сфері, посідають неюридичні норми – пе-
редусім зумовлені культурними традиціями, а та-
кож політичні, моральні та ін.8. Етнополітичний про-
стір України передбачає надання рівних можливос-
тей розвитку всім етнічним та національним групам. 
рівність етносів – це соціальна цінність будь-якої ба-
гатонаціональної держави, запорука повнокровного 
співробітництва і безконфліктного вирішення між-
національних відносин. 

З одного боку, етнополітичний простір України 
має сприяти відродженню і збереженню духовної і 
культурної спадщини кожного з етносів, що населя-
ють Україну, і передусім українців, уникненню не-
гативних елементів у міжетнічних, міжнаціональних 
стосунках, подоланню демократичними засобами ет-
носоціальних напруг, що виникають, а з іншого – по-
винен забезпечувати не тільки відродження етнічної 
самосвідомості а й культивувати поважне ставлення 
до національної гордості, гідності при самостійнос-
ті економічного, політичного і духовно-культурного 
розвитку етносів, отже етнічних цінностей кожного 
з них. Тільки за таких умов останні можуть збагачу-
ватися за рахунок інших народів. 

Варто усвідомити, що цей процес повинен бути 
продовженням традицій кожного етносу (нації), які 
при таманні йому. Важливою передумовою цілеспря-
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мованого використання етнополітичного просто-
ру України повинні бути пошуки найоптимальні ших 
шляхів, засобів забезпечення інтересів національ них 
груп, згуртування їх на конструктивну дію утвер-
джен ню демократичної етнонаціональної полі тики, 
запобіганню виникнення етнонаціональних, ет нопо-
лі  тичних та етнорегіональних суперечностей чи кон-
фліктів тощо. 

Сучасна етнополітична ситуація в Україні харак-
теризується тим, що етнополітичний простір суттєво 
розширює свої межі. 

розширення меж етнополітичної свободи і обла-
штування її в новому просторі відбувається при цьо-
му відносно повільно. Старі цінності та норми, попе-
редня культура, насамперед політична, відтісняєть-
ся новими поступово, таким чином, що національні 
спільноти, котрим припадає жити на стику двох епох, 
повинні встигнути адаптуватися до нових умов. що 
ж до такого поняття як «етнодержавницький простір» 
України, він, на наш погляд, означає, що українська 
нація, яка проживає компактно на своїй автохтон-
ній території, становить більшість населення; здій-
снює основне право на політичне самовизначення; 
створює і забезпечує всі необхідні умови для макси-
мального збереження і розвитку надбань своєї нації 
в економічній, політичній соціальній, духовній сфе-
рах життя, збагачення її духов ності, культури, мови, 
прогресивних традицій тощо. Етнодержавницький 
простір України включає в себе не лише піклування 
про «свою» державоутворюючу націю, а й забезпе-
чення належних рівних умов для розвитку всіх ін-
ших націй, етнічних груп, які проживають на її тери-
торії і входять до складу її народу, і передусім пропо-
рційного їх представництва в органах державної вла-
ди, якщо вони компактно проживають, а також ре-
алізувати їх право створювати місцеві органи само-
врядування. 
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громадяни держави незалежно від їх національ-
ної приналежності також мають право вимагати від 
неї, щоб вона гарантувала правові норми і матеріаль-
ні передумови для добробуту суспільства і свободи 
особистості. Надзвичайно важлива сфера державної 
діяльності – формування юридичної бази функціону-
вання громадянського суспільства, розробка і вве-
дення в дію законів, які б надійно захищали права 
людини. 

З іншого ж боку, виникає гостра потреба поси-
лення національної, етнічної консолідації для захисту 
вже не тільки колективних, скільки прав політичних, 
юридичних, економічних на рівні індивіду, забезпе-
ченні пріоритетного розвитку соціально-економічних 
та культурних умов життєдіяльності людей. «Потрібен 
національний патріотизм, – слушно писав з цього 
приводу П. Толочко, – як глибока повага до власних 
етнічних коренів, до звитяжних і драматичних діянь 
пращурів, до отчих могил. бути патріотом України – 
значить любити її в славі і в біді, причому не з пре-
красного далека, а тут, на рідній землі»9.

У західній літературі розроблено принаймні чоти-
ри основні підходи відносин між нацією та етнічніс-
тю, з одного боку, та державою і територією, з іншо-
го (к. джіордано, У. альтерматт та ін.)10:

1) інтеграційна або асиміляційна модель, яка вті-
лилась, передусім, у Сша у контексті втілення в жит-
тя концепції «плавильного тиглю»;

2) модель черезсмужжя. Вона пов’язана з масо-
вою міграцією в Європу різних народностей, а сама 
Європа поступово перетворилась у своєрідну полі-
культурну лабораторію сучасності, де існувало сегре-
говане співіснування жителів міст;

3) модель – автономія, співвідноситься з наслідка-
ми другої світової війни як реакція на культурне па-
нування столиць у вигляді руху за автономію, куль-
турну та політичну самостійність, і її постулатами є: 
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культурна автономія, більш широке представництво 
у центральному уряді та економічні заходи щодо під-
тримки периферійних регіонів. Тут, як бачимо, тери-
торіальність відіграє значно більшу роль, ніж в іммі-
граційній моделі та моделі черезсмужжя;

4) модель розподілу пов’язана з розпадом СрСр 
та утворенням нових незалежних держав. При цьо-
му мобілізація етнонаціональних почуттів народу 
пов’язувалась з державно-територіальними кордо-
нами, які не співпадали з кордонами етнічними, 
мовними та культурними11.

В цьому ряді виділимо автономію як досить таки 
ефективний інститут врегулювання етнонаціональних 
проблем та забезпечення прав особи. для України ха-
рактерною є територіальна автономія, при якій етніч-
ність виведена із системи державоутворюючих ком-
понентів. що ж до такого варіанта самовизначен-
ня, як автономії культурно-національної чи екстери-
торіальної, як правило, все це рівень місцевого само-
управління, який враховує етнокультурний та регіо-
нальний чинник і є своєрідною етнічною самооргані-
зацією національних меншин. Потрібен вибір опти-
мальної стратегії і тактики для розв’язання питань, 
що постають внаслідок взаємодії та зіткнення інтер-
есів етнічних груп та держави, пошуку балансу між 
інтересами титульної нації, національних меншин 
(окремо виділимо, хоча з теоретичної точки зору це 
недоречно, російську національну меншину) та крим-
ських татар, що претендують на приналежність до 
корінного народу. 

для України варто було б розглянути модель етно-
державотворення в умовах мажоритарної демократії 
(Сша, Велика британія, австралія та ін.), яку, напев-
но, варто наслідувати. адже держава в цій моделі не 
регламентує і не втручається в етнічні відносини, але 
сприяє національному будівництву, зокрема запро-
ваджує для всіх громадян спільну мову, спільний па-
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тріотизм, національні інститути тощо. держава ство-
рює умови для добровільної асиміляції, але дозволяє 
етнічним групам або зберегти або позбутися своєї 
суб культури, жити окремо або змішуватися з іншими. 
Першоосновою суспільства тут є особа, її заслуги, 
здіб ності, досягнення пріоритетних прав людини12. 
Принаймні, важливо здійснювати політику етнокуль-
турного плюралізму із рівними правами та обов’язками 
для всіх національностей, впроваджувати єдиних 
«правила гри», однаково обов’язкових для всіх учас-
ників етнополітичного процесу. 

чинниками, здатними нейтралізувати розвиток 
подій у небажаному напрямі, є, на наш погляд, під-
тримка культурного розвитку національних меншин, 
забезпечення їхньої спільної участі в органах влади, 
єдині для всіх символи держави, прийняті для пред-
ставників різних національностей, зміцнення відно-
син з державами, з якими певні національні менши-
ни є спорідненими. І безумовне використання пози-
тивного міжнародного досвіду попередження і міні-
мізації етнічних напружень. 

Національно-культурна самоорганізація в Україні 
відзначатиметься, напевно, різноманітністю форм, а 
відтак, зв’язків і взаємодії з органами державної влади 
і місцевого самоврядування, а саме: а) національно-
культурні та культурно-просвітницькі то  вариства, 
земляцтва, які дбатимуть про інтереси переваж-
но своїх членів. Їх буде влаштовувати участь у робо-
ті консультативно-дорадчих органів при регіональ-
них органах державної влади і місцевого самовряду-
вання; б) багаторівневі обласні (регіональні) і всеукра-
їнські національні об’єднання, які виступатимуть від 
імені певної спільноти в цілому, тобто національно-
культурні автономії. Вони будуть ставити питання 
про участь у здійсненні владних повноважень стосов-
но питань етнокультурного розвитку; в) національні 
громадські об’єднання, які будуть розширювати діа-
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пазон своєї дії на весь спектр проблем (економічних, 
соціальних, культурних, демографічних, екологічних, 
інших), і вирішення яких повинно гарантувати збе-
реження самобутності національної спільноти, її ви-
живання як такої і прогресивний розвиток. Вони ба-
лансуватимуть між національно-культурною автоно-
мією і національно-персональною автономією. 

це є найзагальніша класифікація ймовірних моде-
лей етнічної самоорганізації. Вона, безсумнівно, ма-
тиме численні перехідні форми. більше того, відобра-
жуючи спосіб розселення, насамперед національних 
меншин, нерідко національно-культурна (етнокуль-
турна) автономія матиме змішаний характер, а саме: 
охоплюватиме не лише дисперсну, але й компактно 
проживаючі частини спільнот. 

Національні територіальні громади і їх комунальні 
об’єднання, асоціації, у які можуть об’єднуватися за 
національною ознакою, органи місцевого самовря-
дування, ставатимуть колективними членами націо-
нально-культурних автономій, або будуть співробіт-
ничати на договірній основі, що сприятиме зміцнен-
ню економічного потенціалу етнічних спільнот задля 
вирішення проблем етносоціального розвитку.

Право на самовизначення було здійснене україн-
ською нацією, усім українським народом. громадяни 
України – неукраїнці, їх етнічні (національні) колек-
тиви є частиною українського народу, який висту-
пає носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, 
здійснює владу безпосередньо і через органи дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядування. 
Екстериторіальна етнічна самоорганізація є одним з 
проявів самоорганізаційних процесів, що хоча і по-
вільно, все ж таки розгортаються в українському сус-
пільстві. Маючи на меті збереження етнічної ідентич-
ності дисперсно розселених національних груп, ре-
алізацію національних прав осіб в етнічного колек-
тиву екстериторіальна етнокультурна самоорганіза-
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ція сприяє вибору оптимального державного устрою 
і адміністративно-територіального поділу України. 

як показує історичний досвід, її реалізація у різ-
них формах можлива лише в демократичному сус-
пільстві, за умови ліберальних економічних відно-
син, при високому рівні активності етнічних спіль-
нот. Прийняття демократичного Закону України 
«Про національні меншини в Україні», проголошення 
ним права меншин на національно-культурну авто-
номію відіграло позитивну роль у гармонізації між-
національних відносин у перші роки незалежності 
України. Однак з часом його норм стає вже недостат-
ньо для регулювання етнонаціональних процесів. Не-
уз годженість законодавчого процесу в цілому при-
зве ла до того, що окремі норми Закону не можуть 
бути реалізовані на практиці, перетворюються на де-
кларації, що виводить у деяких випадках процес са-
мо організації меншин за межі правового поля. 

Процесу формування нормативно-правової бази 
національно-культурного розвитку з початку 90-х ро-
ків властиві певна логіка і певний взаємозв’язок у ма-
крорегіональних межах, насамперед, на теренах ко-
лишнього СрСр і країн Східної Європи. кожен но-
вий законодавчий акт враховує попередні, прийня-
ті в окресленому просторі. На початку ххІ сторіччя в 
Україні є можливість, прямуючи в руслі цієї тенден-
ції, ще раз осмисливши власний досвід двадцяти ро-
ків, створити нормативно-правову базу регулюван-
ня етнонаціональних процесів, адекватну сучасному 
етапу розбудови українського суспільства.
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3.3. Етнополітичний простір України
Україна – держава з поліетнічним складом насе-

лення (понад 130 національностей), і тому повинна 
забезпечувати права не тільки титульної нації – укра-
їнців, які складають більшість населення держави 
(77,8%), а й представників інших національних спіль-
нот (22,2%, з них 17,2% етнічних росіян). 

Законодавча база етнонаціональної політики Ук-
раї ни, в тому числі з питань забезпечення прав на-
ціо нальних меншин, складається з декларації про 
дер жавний суверенітет України, акта проголошення 
незалежності України, декларації прав національно-
стей України, конституції України, Закону України 
«Про національні меншини України», Закону України 
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«Про освіту», «Про об’єднання громадян» та інших 
актів.

Закон України від 25 червня 1992 року «Про на-
ціональні меншини в Україні» оперує формулою «на-
ціональні меншини», але вкладає в цю формулу за-
гальновизнаний в сучасній міжнародній практиці 
сенс – неукраїнські етнічні групи громадян на тере-
ні України. Стаття 3 Закону закріплює таке положен-
ня: «до національних меншин належать групи гро-
мадян України, які не є українцями за національніс-
тю, виявляють почуття національного самоусвідом-
лення та спільності між собою»1. Згідно статті 11 цьо-
го ж Закону, громадяни мають право вільно обира-
ти та відновлювати національність. Не допускається 
примус в будь якій формі до відмови від своєї наці-
ональності2.

Законодавство України гарантує рівність кон-
ституційних прав і свобод і рівність перед законом 
всіх громадян, незалежно від раси, кольору шкіри, 
етнічного походження (Ст. 24 конституції України). 
Законом України «Про національні меншини в Ук-
раїні», визначено, що громадяни України, що нале-
жать до національних меншин, мають право обра-
тися або призначатися на рівній основі на будь які 
посади в органах законодавчої, виконавчої і судової 
влади, місцевого самоврядування …» (Ст. 9)3.

Згідно статей 10, 11, 53 конституції України, ста-
тей 6 і 7 Закону України «Про національні меншини 
в Україні», статей 25-29 «Закону України про мови» в 
Україні гарантовано рівне право на отримання осві-
ти всіма громадянами України незалежно від їх ет-
нічного походження.

Закон України «Про національні меншини» гаран-
тує національним меншинам право на національно-
культурну автономію (Ст. 6) в рамках якої національ-
ні меншини можуть вирішувати свої мовні, культур-
ні та освітні проблеми. В той же час, існує проблема 
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розширення поняття національно-культурна автоно-
мія, відпрацювання механізмів реалізації прав наці-
ональних меншин на таку автономію.

У відповідності з декларацією прав національ-
ностей України (Ст. 1) дискримінація за національ-
ною ознакою забороняється і переслідується зако-
ном. Відповідно ж статті 3 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування», будь які обмеження прав гро-
мадян України відносно участі в місцевому самовря-
дуванні в залежності від раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, етнічного, 
соціального походження, терміну проживання на да-
ній території забороняється.

Законом України «Про об’єднання громадян» 
(Ст. 4) передбачено, що не підлягають легалізації, а 
ді яльність легалізованих об’єднань забороняється в 
су довому порядку, якщо їх метою є розпалювання 
на ціональної чи релігійної ворожнечі чи обмеження 
загальноприйнятих прав людини. конституція Ук ра-
їни (Ст. 37) забороняє створення і діяльність політич-
них партій а також громадських організацій, програ-
мові засади яких або дії яких направлені на розпалю-
вання міжнаціональної, расової чи релігійної ворож-
нечі. аналогічна норма міститься у статті 66 кри мі-
нального кодексу України, яка передбачає відпові-
дальність за розпалювання національної ненависті, 
приниження національної честі та гідності, чи об-
межує права громадян (чи встановляє переваги) в за-
лежності від їх расової, національної чи релігійної 
приналежності4. 

крім того, Україна приєдналася до основних між-
народних договорів в галузі забезпечення прав наці-
ональних меншин. Зокрема, Україна ратифікувала 
«рамкову конвенцію ради Європи про захист націо-
нальних меншин», а також «Міжнародний Пакт про 
громадянські і політичні права», «Міжнародний Пакт 
про економічні, соціальні і культурні права», «кон-
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вен  цію про попередження злочинів геноциду і пока-
рань за нього», «конвенцію по боротьбі з дискриміна-
цією в галузі освіти», «Міжнародну конвенцію про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації», «Єв  ро-
пейську конвенцію прав людини» та ряд інших доку-
ментів.

але, як слушно зазначає О. Майборода, «Закони, 
як відомо, не діють самі по собі»5. Необхідні механіз-
ми здійснення державної етнонаціональної політи-
ки (етнополітичного менеджменту), політики регулю-
вання міжетнічних відносин, політики раннього по-
передження можливих етнічних напруг і конфліктів. 
до того ж, фахівцям добре відома довга та багато-
страждальна доля концепції державної етнонаціо-
нальної політики, яка має встановити базові принци-
пи взаємовідносин держави і етнічних спільнот. І на-
самперед визначити, як підкреслює О. Майборода: 
«хто є об’єктом етнополітики – цілі етнічні спільно-
ти чи тільки окремі громадяни? чи можна вважа-
ти надання заходів підсиленої підтримки тим ет-
нічним спільнотам, які цього потребують, дискримі-
нацією інших спільнот і порушенням утвердженого 
конституцією принципу рівності громадян?»6.

до того ж потребують уточнення і корегування і 
тексти самих законів в етнополітичній сфері. якщо, 
незважаючи на деякі недоліки, визначення понят-
тя «національна меншина», спирається на напрацьо-
вані світовою теорією та практикою критерії, і на-
дає можливість громадянам України вільно визна-
чати свою належність до етнічних груп, а відповід-
но, і користуватися передбаченими для них законом 
правами, то термін «корінні народи», включений до 
тексту конституції України, викликає багато питань. 
І в першу чергу, хто є корінним народом в Україні, 
і якими правами ці народи користуються? І чи під-
падають ці народи під дію конвенції МОП № 169. 
І якщо так, то якими преференціями вони мають ко-
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ристуватися? Зрозуміло, що внесення цього терміну 
в текст конституції було результатом певного комп-
ромісу, але конституція є нормою прямої дії, а пи-
тання залишилося відкритим, адже неусталеність і 
неформалізованість самого терміну «корінні народи 
України» надає підстави для порушення цілим рядом 
національних меншин питання про надання їм ста-
тусу «корінного народу» з повним переліком префе-
ренцій, які надаються цим народам згідно конвенції 
МОТ № 169.

Спроби вітчизняних дослідників розробити за-
гальновизнану, чи принаймні прийнятну дефіні-
цію «корінний народ» не можна визначити як вда-
лу. Однією з спроб є визначення «корінних народів 
України» є наступне: «корінні народи України – гру-
пи громадян України, національне самоусвідомлен-
ня та почуття спільності яких включають уявлення 
про генезис цих груп на просторі, що є територією 
Української держави, де проживає більшість осіб від-
повідних національностей»7. автори цього визначен-
ня вважають, що до «корінних народів України» мо-
жуть відноситися не тільки «чотири автохтонних на-
ціонально самобутніх груп населення України – укра-
їнців за національністю, кримських татар, кримча-
ків і караїмів»8, а й «водночас не позбавляє права на 
таку саму ідентифікацію (як корінного народу – С.р.) 
українських громадян іншого етнічного походжен-
ня»9. якщо сама дефініція, в правовому дискурсі, в 
принципі лежить в площині конвенції МОТ № 169, 
яка встановлює певні рамки, в межах яких перерахо-
вані основні елементи, необхідні для визначення ко-
рінних народів, а саме «народи, що ведуть племінний 
спосіб життя в незалежних країнах, соціальні, куль-
турні та економічні умови яких відрізняються від ін-
ших груп національного середовища і стан яких ре-
гулюється повністю чи частково власними звичаями, 
чи традиціями чи спеціальним законодавством; на-
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роди в незалежних країнах, які розглядаються як ко-
рінні в силу того, що вони є нащадками тих, хто на-
селяв країну чи географічну область, частиною якої 
є дана країна в період її завоювання чи колонізації 
чи в період встановлення існуючих державних кор-
донів, і які, незалежно від їх правового становища, 
зберігають деякі, або всі свої соціальні, економічні, 
культурні і політичні інститути»; (а також – С.р.), вка-
зівки самих народів на належність їх до корінних чи 
народів, що ведуть племінний спосіб життя розгляда-
ється як засадничий критерій для визначення груп, 
на які розповсюджується положення конвенції»10, то 
аргументацію авторів не можна, з нашої точки зору, 
визнати коректною. Зрозуміло, що вона базується не 
в останню чергу на розмитості та невизначеності по-
ложень самої конвенції № 169, але за логікою авто-
рів «вітчизняні законодавство і більшість наукових 
практик базуються на визнанні без альтернативної 
рівності прав громадян, пріоритетності прав особи і 
громадянина у забезпеченні як індивідуальних, так і 
групових прав і свобод, самоідентифікація з корін-
ним народом не створює для будь-яких осіб і груп 
осіб жодних привілеїв або виняткових прав – ані ін-
дивідуальних, ані групових. Отже втрачають сенс 
потенційно конфліктогенні спроби ставити питання 
про законодавче закріплення особливого преферен-
ційного статусу будь-якої етнічної спільноти як ко-
рінної»11.

Спробуємо довести цю логіку до абсолюту. Сенс 
законодавчого закріплення, або правового тлумачен-
ня статусу будь-якої національної спільноти в Україні 
як корінної, дійсно втрачається, оскільки теоретично 
(гіпотетично) кожна з 130 етнічних спільнот України 
(включаючи титульну націю – українців) може вва-
жати себе корінною. Слідуючи цією ж логікою корін-
ними народами у Франції, наприклад, можна вважа-
ти французів, а також бретонців, корсиканців, фла-
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мандців; у Німеччині, відповідно, німців, в Італії – 
італійців. В абсолюті – всі народи світу можуть вва-
жатися корінними. Однак, і світове співтовариство, 
і окремі держави не стали на шлях такого суперроз-
ширеного трактування як самої категорії «корінні на-
роди», так і власне, правових і політичних практик. 
до народів, які мають сьогодні статус «корінних», 
відноситься досить обмежений перелік, а саме евен-
ки далекого Сходу, ескімоси та алеути Півночі, саамі 
в Норвегії, маорі Нової Зеландії, аборигени австралії, 
індіанці Північної і Південної америки та деякі інші. 

Варто врахувати той факт, що в буденній свідо-
мості багатьох національних меншин (росіян Сло-
божанщини, Півдня України, криму, угорців За кар-
паття, румун і молдаван Північної буковини та Із-
маїльщини, болгар, гагаузів у буджаку, греків При-
азов’я, татар у криму та ін.) існують стійки переко-
нан ня, що саме вони є корінними націями в місцях їх 
компактного проживання, що це їх рідна земля, мала 
батьківщина. Не слід також забувати про розбіжнос-
ті в середині самої титульної нації за мовними і соц і-
о куль турними ознаками, деякі фахівці навіть ведуть 
мову про дві політичні нації в Україні12.

до того ж, прийняття окремих законопроектів, 
що проголошують привілейоване становище окре-
мих національних меншин порівняно з іншими наці-
ональними меншинами, з нашої точки зору, недореч-
но, бо детонує націоцентристські підходи до реаліза-
ції прав і становища як українців, так і деяких наці-
ональних меншин. 

це може привести до ланцюгової реакції вимог на 
самовизначення серед угорців Закарпаття, росіян в 
криму та інших етнонаціональних груп населення, 
загострить карпато-русинське питання. Подальший 
розвиток подій в цьому напрямку досить вірогідно 
приведе до етнічного сепаратизму в окремих регіо-
нах з претензіями на територіальні зміни, чи навіть 
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до іредентизму, що становить суттєву небезпеку на-
ціональній безпеці України.

Народ України повинен мати єдиний політико-
правовий статус, закріплений у конституції України, 
незалежно від національної ознаки. Тому надавати 
одному народові порівняно з іншими народами осо-
бливого статусу нема потреби, і це може негативно 
вплинути на міжнаціональні стосунки в Україні, ви-
кликати занепокоєння українського населення, яке 
може поставити питання про правовий статус укра-
їнців, тобто все зведеться до принципу «національ-
ності», точніше до його реанімації, – створення моно-
етнічної національної держави. Проголошення осо-
бливих статусів кримськотатарського народу, крим-
чаків, греків та ін. поряд з існуванням законів про 
національні меншини призведе до формування самої 
України як держави на принципах етнічності, як ба-
гатонаціональної держави, а не єдиної держави з ба-
гатонаціональним складом населення. 

Все це зупинить процес складання української по-
літичної нації, загальмує процес утворення стійкого 
соціуму – «народ України», який не буде розтягува-
тися штучними статусами і привілеями, зрештою, 
вищевказаний підхід заблокує становлення України 
як держави, що нині розглядається, як політичний 
організм з різними етноструктурними елементами. 
Статус національних меншин, в т.ч. кримськотатар-
ського народу, повинен включати в себе дві скла-
дові: права і обов’язки громадян України і права і 
обов’язки національних меншин в Україні. 

щодо конкретних умов, які склалися в Україні, то 
оптимальним для успішного розвитку та реалізації 
прав етнонаціональних меншин в рамках україн ської 
держави, на наш погляд, уявляється надання авто-
номії етнічним меншинам в національно-культурних 
питаннях, державна допомога розвит ку культур, 
д іяльності національних громадських об’єднань. На-
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то мість в політичній, економічній, соціальній сфе-
рах особи, які належать до меншин, повинні реалі-
зувати свої права в порядку і формах, передбачених 
для всіх громадян України, що сприятиме зміцненню 
стабільності в суспільстві13.

В той же час, необхідно констатувати, що че-
рез неузгодженість законодавчого процесу і відсут-
ність механізмів реалізації, значна частина правових 
норм, в тому числі і Закону України «Про національ-
ні меншини в Україні» носять декларативний харак-
тер і їх важко застосувати на практиці. більше того, 
в деяких випадках процес самоорганізації націо-
нальних меншин виходить за рамки правового поля. 
В першу чергу це стосується очевидної декларатив-
ності права національних меншин на національно-
культурну автономію, адже практично відсутня еко-
номічна база етнокультурного та етносоціального 
роз витку. Стаття 14 Закону України «Про національ-
ні меншини» встановлює, що національні громадські 
об’єднання мають право висувати своїх кандидатів у 
депутати на виборах органів державної влади відпо-
відно до конституції України, законів про вибори на-
родних депутатів України і депутатів місцевих рад. 
Однак, в законах про вибори цього права національ-
них громадських об’єднань не передбачено, і жодна 
національна меншина не може звернутися до суду чи 
до законодавця з цього приводу. цей перелік можна 
продовжити.

Надзвичайно контроверсійним є також, як вже 
згадувалося, Закон України «Про ратифікацію Євро-
пейської хартії регіональних мов і мов меншин». до-
дамо до цього некоректні формулювання у тексті 
Закону України «Про ратифікацію Європейської хар-
тії регіональних мов і мов меншин», таких мов, як 
«єврейська» та «грецька».

Накопичений досвід міжетнічних стосунків в Ук-
раїні дає змогу зробити певні висновки щодо бачен-
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ня етнонаціональної ситуації та міжнаціональних 
відносин в різних регіонах країни. Неоднакова чи-
сельність етнічних спільнот, різноманітність моде-
лей компактного та дисперсного їх розділення, і різці 
строки проживання на тій чи іншій території, нерів-
номірні темпи соціально-економічного та культурно-
го розвитку, вельми від’ємний «стаж» та досвід полі-
тичного розвитку – всі ці та багато інших об’єк тив-
них факторів дають змогу говорити не про уніфіка-
цію національностей, а їх подальшу диференціацію 
та зближення багатоукладності всього «етнічного гос-
подарства». 

В багатомовних країнах державна політика щодо 
національних меншин може розвиватися по чоти-
рьох основних напрямах: плюралізм; інтеграція; аси-
міляція; сегрегація.

Найбільш продуктивною в Україні може бути по-
літична лінія, в якій би одночасно поєднувалися плю-
ралізм і інтеграція. це не тільки можливий, а й най-
більш раціональний варіант політики, який би відо-
бразив об’єктивні тенденції в розвитку національних 
меншин. разом з тим можна передбачити, що під час 
реалізації цієї політики виникнуть окремі складнощі. 
Найбільшою з них загрожує стати статус мов націо-
нальних меншин, в першу чергу – російської мови, 
бо з існуючих варіантів вирішення мовної проблеми 
в Україні обраний такий, що в найменшій мірі відо-
бражає статус мов національних меншин.

В країнах світу є чотири варіанти вирішення цієї 
проблеми:

– надання національного чи офіційного статусу 
всім мовам основних етнічних груп;

– деякі мови меншин відносяться до офіційних;
– офіційний статус мов деяких меншин на регіо-

нальному, а не на національному рівнях;
– мовам національних меншин не надається офі-

ційного статусу ні на регіональному, ні на національ-



103

ному рівнях, але їх застосування гарантується кон-
сти туцією, законом, договором.

В нашій державі запроваджено останній варіант. 
Складність полягає в особливому поширенні росій-
ської мови, якою користуються не тільки росіяни, але 
й значна частина українців, а також представники 
інших національностей, що мешкають в Україні. до 
того ж, в деяких важливих сферах життя до остан-
нього часу саме російська мова була повністю панів-
ною. це дає підстави говорити про суттєве проти-
річчя між дійсним поширенням російської мови та її 
статусом, що може призвести до серйозних конфлік-
тів, загрожувати національній безпеці України.

В умовах, що склалися, можна поки обмежитися 
лібералізацією мовної політики. але це не виключає, 
що в разі загострення ситуації доведеться піти й на 
більшу демократизацію. Український характер дер-
жави об’єктивно переможе, але для цього треба збе-
регти державу.

Слід врахувати, що об’єктивно існують супереч-
ності між націями і державою, їх інтереси не завжди 
збігаються. до того ж самі нації в поліетнічний дер-
жаві, якою є Україна, як правило, знаходяться в по-
двійному становищі. З одного боку, вони – суб’єкт по-
літичних процесів, з другого, – об’єкт державної по-
літики. 

Все це породжує не менш суперечливі, але об'єк-
тивні тенденції – доцентрові та відцентрові.

Типологічно протилежності в етнонаціональній 
сфері можна було б звести до такої схеми:

1. Між розвитком окремих націй, народностей, 
на ціональних груп та багатонаціональним складом 
населення держави, якою є Україна.

2. Між нацією, що дала назву державі та націями, 
народностями, національними групами, що мешка-
ють в Україні без наявності будь-якого національно-
автономного утворення.
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3. Між націями, народностями, національними 
гру пами та населенням національно-територіальних 
автономій.

4. Між окремими елементами української нації, 
які тяжіють до сепаратизму та іредентизму.

5. Між Україною як унітарною державою та 
окремими регіонами, що воліють федеративного 
національно-державного устрою.

6. Між основною частиною українського народу, 
що завжди виявляє толерантність до інших народів 
України, та націонал-шовіністами, що вважають їх 
«чужими», «ворожими».

7. В середовищі окремих інонаціональних груп, 
що мають різне бачення свого етнонаціонального 
розвитку в Україні.

Не можна також забувати, що в масовій свідомос-
ті склалося хибне уявлення про державу як про фор-
му самоуправління виключно титульних націй ця 
теза знаходить підтримку в певних політичних ко-
лах. 

На нашу думку, це не відповідає потребам нашо-
го суспільства, бо суб’єктами національних відно-
син мають бути народи-етноси, що історично скла-
лися, реально існують, а не національно-державні, 
національно-територіальні утворення, які є органі-
заційними формами регулювання міжнаціональних 
відносин та можуть бути замінені іншими формами, 
ліквідовані чи створені у міру необхідності. Тільки 
при такій постановці питання усі етноси, які скла-
дають населення України, можуть справедливо поді-
ляти між собою суверенітет та престижну діяльність, 
що має принципове значення для оптималізації та 
життєдіяльності. Слід, однак, зауважити, що до ре-
алізації цієї ідеї ще дуже далеко навіть в юридично-
му плані, не кажучи вже про практичний бік справи.

В Україні ми маємо справу з трьома типами спіль-
нот з їх специфічними інтересами:
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1. Народ України та його загальні інтереси.
2. Українська нація та її національні інтереси.
3. Інонаціональні жителі України та їх власні наці-

ональні інтереси.
Узгодження цих інтересів і є стрижнем держав-

ної етнонаціональної політики. крім того, етнонаці-
ональна політика має визначатися типом етнонаці-
ональних відносин, що сформувалися в державі, ха-
рактером етнічної взаємодії, етнополітичною свідо-
містю. Вона обумовлена також етнополітичною орга-
нізацією, станом етноеліт, політичних партій і орга-
нізацій національних меншин. 

Етнополітичні відносини в Україні, на жаль, є за-
надто політизованими. ротація політичних еліт май-
же завжди приводить до зміни «етнополітичного кур-
су», веде до поляризації суспільства, особливо під час 
виборчих перегонів. Особливо це стосується мовної 
політики, як стала скоріше предметом політичних 
спекуляцій, ніж правового регулювання.

Труднощі в сфері міжнаціональних відносин – це 
реальність більшості сучасних держав, яким власти-
ва етнічна гетерогенність населення. Поліетнічність в 
таких державах приносить їм жорсткі іспити, потре-
бує постійної уваги та урахування багатьох етнокуль-
турних чинників.

Сучасна етнополітика – це по суті є взаємовідно-
сини двох суб’єктів: держави та етнічних спільнот. 
В цих взаємовідносинах сплавлені в єдине ціле дві 
діаметрально протилежні тенденції – до централізму 
та до регіоналізму, аж до сепаратизму. це не є чи-
мось привнесеним, а є результатом внутрішньої логі-
ки розвитку суспільства.

Вивчення досвіду етнополітики на Заході показує, 
що консенсус в політичних взаємовідносинах держа-
ви та етнічних груп вельми утруднений в силу різ-
нонаправленості їх мети. В той же час і одна, і дру-
га сторона повинні узгоджувати свої кроки з загаль-
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носвітовими процесами та нормами в тій частині, що 
стосується національного та етнокультурного розви-
тку.
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Розділ 4 
РЕгІОнАЛьнІ АСПЕкТи ВнУТРІшньОї 

кОнСОЛІДАцІї СУСПІЛьСТВА

4.1. Українська традиція

На нашу думку, про пріоритет прав і свобод мож-
на вести мову лише тоді, коли він буде актуалізова-
ний, тобто матиме реальну форму буття, якою, як ві-
домо, може бути лише взаємодія. Тому там, де має 
місце взаємодія прав і свобод людини і громадяни-
на з правами і свободами будь-яких соціальних утво-
рень, завжди права і свободи людини і громадянина 
матимуть пріоритет над правами і свободами взаємо-
діючої сторони. 

Отже, з цієї взаємодії випливає, що переважаючі 
права і свободи людини і громадянина завдяки цьому 
нейтралізують і, таким чином, зводять фактично на-
нівець права і свободи іншої сторони, тобто перевага 
в межах взаємодії однієї сторони перешкоджає проя-
ву прав і свобод іншої. але головне полягає у тому, що 
принцип пріоритету прав і свобод людини і громадя-
нина не лише не випливає з ідеї демократичної пра-
вової держави, а навпаки – суперечить їй. адже пра-
во є таким специфічним відношенням між людьми, 
що відбиває стан справедливості, тобто таким, що не 
допускає і не може допускати ніяких пріоритетів і пе-
реваг. Тому там, де йдеться про пріоритет прав і сво-
бод, там не може бути самого права, оскільки право 
несумісне з пріоритетами. а це означає, що і слово-
сполучення «пріоритет прав і свобод» алогічне. 

безперечно, владними засобами можна наділити 
перевагами будь-який суб’єкт, але це ніякого відно-
шення до права не матиме. Нове суспільство, слушно 
пише Т. Метельова, вимагає вільної людини, але віль-
ної не від духовності і родових цінностей, а від усяко-
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го невільництва та незалежності від родової стихії, не 
від культури, а від системності. Важливо стверджу-
вати націю через особистість і залучення до вселюд-
ських цінностей, а особистість – через її зрощення з 
нацією і співвіднесеність зі світом і богом. Зрештою, 
і вселюдські цінності стверджуються як такі, що жи-
вуть і творяться лише через націю та особистість1. 
додамо, що в жодному з міжнародних пактів про 
права людини не йдеться про пріоритет прав людини 
над правами нації, народу. більш того, в силу того, 
що будь яке право за своєю сутністю є не що інше, як 
право вибору, колективні права не входять в проти-
річчя і не утискують індивідуальні права. 

Прикладів тому в міжнародній правовій практи-
ці достатньо. Наприклад, хартія ООН починається 
словами: «Ми, народи Об’єднаних націй... ». як вка-
зується у резолюції № 637 генеральної асамблеї ООН 
від 16 грудня 1952 р., «право народів на самовизна-
чення є передумовою для користування всіма основ-
ними правами людини». Варто згадати також відо-
му конвенцію МОТ № 169, де стаття 5 говорить про 
проблеми корінних народів як про проблеми і інди-
відів, так і груп. І нарешті – декларація ООН 1986 р. 
«Право на розвиток» Ст.2. п.2: «Всі люди відповідальні 
за розвиток як індивідуально, так і колективно, при-
ймаючи до уваги необхідність повної поваги до прав 
людини»2. Окрім того, оперування тезою про «зверх-
ність», на наш погляд, не лише розколює суспільство 
згідно з міфологізованою ознакою, але й стимулює 
протилежну тезу – пріоритет права нації, що також 
небезпечно, зокрема, для українського суспільства, 
яке лише почало складатися у соціум. 

розглянемо це питання у контексті національної 
держави, принцип якої був реалізований в Європі. 
Він полягає в тому що, держава, нація і народ іден-
тичні. Той, хто залишить позаду себе кордони будь-
якої держави, в принципі покидає народ, до якого 
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він раніше належав. З часом в умовах набуття сили 
етнічної точки зору, вона надала дещо інший вигляд 
праву нації на самовизначення. Іншими словами, 
на наших очах відбувається зіткнення двох потуж-
них сучасних парадигм політичного та громадського 
життя – парадигми національної та людської свобо-
ди, сутність якої лежить у площині компрометації на-
ціональної ідеї як такої, що начебто несе в собі обме-
ження прав і свобод національних меншин та люди-
ни. а це, в свою чергу, веде до протистояння ідеології 
та політичних позиції, провокує крайні форми полі-
тичних рухів та об’єднань, веде до спекуляції навко-
ло пекучих питань як гуманітарної, так і національ-
ної сфери, яка є її складовою частиною3. 

Варто при цьому звернути увагу на те, що полі-
тизація етнічності викликала суспільний конфлікт за 
етнічними ознаками. Один одному протистояли два 
принципи: національної свободи, сприйнятої іншою 
стороною як принцип націоналізму, та інтернаціона-
лізму, як вияв імперського мислення, неоколоніаліз-
му, шовінізму тощо. Пошуки «єдиноправильної» від-
повіді на питання щодо «прав людини» чи «прав нації» 
нагадують, на наш погляд, недавні часи, які відкла-
лись, як бачимо, у суспільній свідомості. Зрештою, 
аксіомою марксизму був розгляд етнонаціональних 
відносин, етнічних та національних рухів похідними, 
атрибутивними від відносин між класами. Відома 
формула к. Маркса: разом з антагоністичними відно-
синами між класами впадуть ворожі відносини між 
націями. а втім, як показує вся суспільна практика, 
етнонаціональні відносини є субстанційними майже 
в усій історії людства, що визначаються переважан-
ням етнічної (національної) ідентичності над всіма її 
видами: статевою, родовою, територіальною, класо-
вою, релігійною та ін. Зараз же дехто, особливо полі-
тики, розмірковують, на нашу думку, знову ж таки у 
руслі все того ж підходу – пошуку «єдино правильної» 
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відповіді на шляхах пошуку «пріоритету», «примату» 
чогось над чимось. 

З огляду на це, конструктивним, на наш погляд, 
є підхід до вищезазначеної проблеми з позиції тлума-
чення соціальної реальності як «світу життя» поряд з 
такими поняттями, як «світ людини» та «світ нації». 
даний підхід дає можливість проаналізувати таку со-
ціокультурну реальність як досвід людської життєді-
яльності, котрий разом з національною свідомістю, 
національною ідеєю, етнічною (національною) мен-
тальністю тощо є важливою детермінантою станов-
лення та буття всіх народів. Сама ж онтологія суспіль-
ства як складної категоріальної системи має, на нашу 
думку, включати в себе вивчення відносин, заснова-
них на особистому досвіді, інтегрованості в механізм 
– традиції, оцінювання за принципом «свій/чужий». 
Останній же – є сферою життя, в якому індивідуаль-
не існування людини знаходить своє завершення в 
культурі як способі буття етнонаціональних спільнот. 
«Етнічні (етнонаціональні) зв’язки є засадничим ти-
пом суспільних відносин, однак найбільш глибоким 
типом ідентифікації людини є її культурна визначе-
ність»4. Сама ж людська життєдіяльність пов’язана із 
специфікою засвоєння суспільно-історичного досві-
ду, що визначає, як наголошувалося раніше, типи ет-
нічної (національної) ідентифікації людини. 

Причому цей процес визначається не лише свідо-
мими зусиллями суб’єктів історичної дії та інститу-
ційних методів виховання, а й способом буття того 
чи іншого народу. І що найголовніше – покладання 
досвіду людського буття в основу пояснення суспіль-
них процесів, так би мовити, «реабілітує» універсаль-
ну природу людини (людина є існування, що пере-
дує сутності), яку сучасна цивілізація зводить до ро-
льової функції. Має рацію М. Степико, який зазна-
чає: «виробництво» суспільством «одномірних» людей, 
осіб з відчуженим характером, котрі мають «маніпу-
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лятивний інтелект» і орієнтовані тільки на володіння, 
позбавляє цивілізацію варіативності розвитку, що є 
неодмінною умовою стабі льності складних систем»5.

І ще одне важливе, на наш погляд, спостереження 
того ж автора: «зміст життєвого досвіду людини визна-
чається тим способом, яким умови її буття набувають 
для неї якості безпосередньої реальності. Механізмом 
же, який формує внутрішній смисл життя, а не його 
зовнішню суспільно-історичну перспективу, є такий 
феномен як переживання». І далі – «виходячи з того, 
що переживання відновлює єдність практичного і те-
оретичного аспектів життя, світу і людини, воно є не 
стільки знання про об’єкт, скільки тотожність з ним, 
вираз цілісної суб’єктивно-об’єктивної істини життя. 
Останні ж становлять смислове поле всякої етнічної 
культури»6.

Ми вже звертали увагу на сутність такого понят-
тя, як «громадянин». Тут же наголосимо на такому: це 
поняття пов’язане з процесом утворення національ-
них держав і лише тоді, коли кожний її підданий стає 
її громадянином, а вся сукупність громадян – її су-
вереном. лише після цього, «поєднавшись, держа-
ва і нація простують вперед у тріумфальному унісо-
ні»7. І, отже, право націй, як вважав ще Манчіні, це те 
саме, що право одиниці, поширене на спільну оди-
ницю – націю»8. Саме тому «народність» стає осно-
вою права взагалі, міжнародного права, зокрема. 

Оцінюючи річний досвід нелегкої, суперечливої 
боротьби, М. грушевський закликав триматися в на-
ціональній політиці розважливих підходів, уникати, 
зокрема конфронтації з неукраїнськими містами, 
діяти якомога обережно, передбачливо. «хоч вони 
(міста, – авт.) і не українські по людності, – зазна-
чав голова центральної ради, – і являються навіть 
тепер часто огнищами всяких протиукраїнських на-
строїв, агітацій, виступів, що підкопують і зривають 
нашу державність й тим викликають роздражнення 
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в українськім громадянстві, тим не менше, а навпаки, 
навіть тим більше ми повинні думати про те, як увес-
ти в колії нашого життя сі гетерогенні, чужорідні тіла 
та зв’язати їх з нашим життям, як виглядати й ней-
тралізувати їх відчуженість і гетерогенність, чужорід-
ність в нашім житті»9. М. грушевський вважав за не-
обхідне «гасити, нейтралізувати всяку обопільну во-
рожнечу й шукати для даного моменту виходу з уся-
кої колізії можливо безболісно» у стосунках з росіяна-
ми, що проживали в Україні. «Тут як в політиці тре-
ба взагалі уміти чекати, не форсувати справ, котрі 
вимагають часу, щоб дозріти й розв’язатись самі со-
бою», – наголошував він. 

Особливо це стосувалося мовної політики, яку тре-
ба було проводити з великим тактом, терпінням «не 
вносячи непотрібного роздражнення, не загострю-
ючи відносин ґвалтовною українізацією, поступа-
ючи розважно й можливо м’яко в переведенню тих 
вимог, які дійсно ставляться принципом української 
державності, становищем української і мови як мови 
державної і т.д.»10. Так само голова центральної ради 
розраховував на те, що врахуванням інтересів єв-
рейської національності (за його оцінками, в Україні 
опинилася четверта частина світового єврейства), за-
безпеченням її права на національно-культурне само-
визначення, нещадним викоріненням антисемітиз-
му «може уставитись тверде порозуміння, міцна со-
лідарність і навіть обопільна приязнь між українця-
ми та євреями». бажаним очікуванням був і зворот-
ний зв’язок: відмова росіян від ролі поборників єди-
ної і неподільної росії в Україні, подолання євреями 
«нейтралістських», в чомусь навіть колоністських на-
строїв, усвідомлення поляками неминучості і прогре-
сивності здійснюваних в Україні реформ, зокрема в 
галузі землеволодіння. 

Звичайно, увагу лідерів Української революції не 
проминали й ті недоброзичливі, подекуди й ворожі 



113

настрої, які виявлялися серед української спільноти 
щодо планів і кроків українства на шляху розв’язання 
завдань національного відродження. М. грушевський 
змушений був відзначити: «В здобуванні прав для 
свого краю і народу нам може вже й не буде помо-
чі від інших народів, від іншої людності, яка живе 
на Україні в поза Україною. Вже то вона й показа-
ла почасти, а ще більше, мабуть, покаже». І все ж, 
розрахунок був, передусім, на те, що при послідов-
ному демократизмі з боку українців при неухильно-
му просуванні Української революції до розв’язання 
назрілих соціальних проблем, якомога справедливі-
шими засобами врешті удасться подолати внутріш-
ню роз’єднаність суспільства України. Піклуючись 
про консолідацію сил (бази), спираючись на яку мож-
на досягти накресленої мети, голова центральної 
ради доводив: «Ся база може утворитись тільки 
об’єднанням, щирим і міцним, правдиво демократич-
них, а передусім – соціалістичних елементів України, 
без різниці національностей. коли гасло «єдності ре-
волюційного фронту України», проголошене в недав-
ніх дебатах ц. ради, було виставлено не для хвиле-
вого ефекту, а серйозно і продумано, в повній свідо-
мості його значення, то воно може бути дуже цінним 
початком такого об’єднання. Треба його тільки щиро 
і сміливо продумати до кінця всій демократії, і тоді 
вона прийме за свою всю ту програму твердої солі-
дарності демократії села і демократії міста, твердо-
го об’єднання демократичних груп українських і не-
українських і укріплення української державності їх 
силами»11. 

Виникає запитання: як ставилась до цієї про-
блеми українська вітчизняна політологічна наука? 
Виявляється, її також цікавило це болюче питання. 
М. грушевський. причому, цілком однозначно, по-
в’язав права людини з національним питанням, на-
ціо нальною політикою царського самодержавства, 
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з особливостями національного життя українсько-
го народу, з «національним постулатом українства». 
Саме про це йшлося в його праці «Українці». В ній 
він тісно пов’язав фактичне позбавлення народу всіх 
громадянських та політичних прав, «нагляд десяти 
тисяч поліцмейстерів» з винищенням «проявів націо-
нального життя», переслідуванням будь-яких виявів 
української самосвідомості, подавленням будь-яких 
політичних, культурних та національних устрем-
лінь українців, «руху політичної української думки». 
йшлося про перекручення таким чином природно-
го розвитку всього українського життя, закриваю-
чи для українського суспільства можливість націо-
нального самовизначення і взагалі всякої самодіяль-
ності. говорячи далі про українську політичну дум-
ку, М. грушевський наголошує на нерозривній єд-
ності боротьби з кріпосним правом, захисту люд-
ських прав селянина-«кріпака» з боротьбою проти 
феодального устрою та захистом інтересів трудящих 
мас. більше того, на прикладі галичини, він наголо-
шує на тому, що, скажімо, боротьба за загальне та 
пряме виборче право та вибори у парламент викли-
кала серед українців «таку напругу суспільної енер-
гії, якої від «темного хлопа» ніхто не міг би чекати ще 
донедавна». Саме грушевський звернув увагу на ті 
місця з «статуту» та «правил» кирило-Мефодіївського 
братства, в яких говорилося про те, що народоправ-
ний устрій виключав будь-які станові та інші приві-
леї, «рабство чи приниження нижчих класів, будь-які 
обмеження свободи думки, слова, релігійного сповід-
ування та ін. За його словами, політична програма 
українства розвивалася «у дусі радикального демо-
кратизму з сильною соціалістичною окраскою та на-
ціонального федералізму».

На відміну від сьогоднішніх прихильників «пріо-
ритету прав нації» М. грушевський наголошував на 
тому, що прогресивне українство «позбавлене всякої 
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виключності, всіляких зазіхань на будь-яки привілеї 
чи історичні права». розв’язання національної про-
блеми, прав української нації він вбачав у перетво-
ренні бюрократичної централізаторської росії у віль-
ну правову державу. Свобода національного само-
визначення та розвитку «не уявляється справою об-
ранців, нагородою за послух та успіхи», в них вба-
чаються елементарні умови нормального державно-
го життя. Поважаючи права людини, права «націо-
нальних елементів, що є меншинами», – українство 
– «прогресивне, демократичне, соціальне українство 
є виразом устремлінь свідомої частини українського 
суспільства». Причому, на думку М. грушевського, це 
не теорема, штучно видумана якоюсь групою людей, 
а – органічний результат історичного процесу, логіч-
ний висновок з історичних умов українського життя 
та фактів його сучасних відносин.

При розгляді співвідношення прав людини та 
прав народу хотілося б звернути увагу на «Заяву 
делегації Української центральної ради Тимчасовому 
уряду і Виконавчому комітетові рад щодо автоно-
мії України» (травень 1917 р.): «Український рух за 
своєю сутністю є глибоко демократичний, завжди 
стояв на ґрунті народних потреб, широко охоплюю-
чи їх і завжди говорив мовою, доступною і зрозумі-
лою народу про його власні інтереси». І далі: «треба 
повернутися до царизму, до приниження всіх прав 
людини і громадянина, щоб жити деякою надією на 
повернення української демократії у стан приниже-
ного, закутого раба». У підписаній В. Винниченком, 
С. Єфремовим та ін. «Заяві закутого раба» наголо-
шувалося на тому, що у національному самопізнанні, 
передусім, вилилося в широких народних масах усві-
домлення цих прав, цієї гідності людини і громадя-
нина. Віднині він не «хохол», не «бидло», не «мужик», а 
українець, тобто рівний з усіма тими, хто до револю-
ції мав владу, принижував його. «І вимога національ-
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ної школи, армії, українізації всього життя в Україні 
мають в корні, головним чином, це відроджене, звіль-
нене почуття і гідності людини». Про подібний під-
хід засвідчує і III Універсал центральної ради (листо-
пад 1917 р.), в якому наголошувалось: «Народе укра-
їнський! Ти разом з братніми народами України по-
ставив нас берегти права, здобуті боротьбою. твори-
ти лад і будувати своє життя на нашій землі». І далі: 
«так само в Українській Народній республіці має бути 
забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською рево-
люцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, сходів, 
страйків, недоторканості особи, помешкання, право 
і можливість застосування місцевих мов у зносинах з 
усіма установами»12.

Найбільш близько до визначення співвідношення 
прав людини та прав нації підійшла, на нашу думку, 
Українська партія соціалістів-федералістів, в про-
грамі якої зазначено: «як права людини, одиниці-
громадянина становлять наріжний камінь громадян-
ського життя, так другим наріжним каменем, підва-
линою всякого справедливого ладу, суттю є – права 
нації – одиниці колективної. На цих підвалинах – пра-
вах людини і нації – засновується все життя вільної 
держави». думається, що таке бачення проблеми, та-
кий неупереджений підхід є найоптимальнішим і в 
умовах сьогодення. Право народу на самовизначен-
ня є основою прав людини, вважав М. драгоманов. 
«безперечно, українці багато втратили через те, що в 
ті часи, коли більша частина інших пород людських 
в Європі складали свої держави, їм не довелось того 
зробити. як там не єсть, а своя держава, чи по волі, 
чи по неволі зложена, була й досі ще єсть для людей 
спілкою задля оборони себе од чужих і задля впоряд-
кування своїх справ на своїй землі по своїй волі», – 
писав драгоманов в одній зі своїх праць13. 

розглядаючи проблему прав людини, він тісно 
пов’язує її зі свободою народу, його правом на само-
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визначення. для нього немає дилеми: свобода людини 
або свобода народу – у правовій системі драгоманова 
одне без одного не існує й існувати не може. доти, 
доки не буде вільним народ, не може бути вільною 
людина, представник цього народу. головним за-
вданням, яке драгоманов ставив перед українським 
політичним рухом у своєму конституційному проек-
ті «Вольний Союз» – «Вільна Спілка», де вперше дано 
найбільш повний перелік прав людини і громадяни-
на, є «робота для політичного, економічного і куль-
турного визволення і розвитку українського народу». 
Необхідність доповнення основних прав людини та-
ких, як рівність усіх перед законом, вільний вибір міс-
ця проживання, свобода слова та інші, ще й права-
ми народу, підкреслює драгоманов у «Вступному сло-
ві» до «громади», де, зокрема, говорить: «Нам, україн-
цям, тепер треба доложити до тих основних прав ще 
і волю кожної породи людської». 

реалізація народом свого права на самовизначен-
ня, здобуття власної державності сприяє не тільки 
успішному розвиткові даної нації, кожного її члена зо-
крема, але й позитивно впливає на розвиток загально-
людського прогресу, оскільки ліквідує поділ на «дер-
жавні» і «недержавні» народи, сприяє розв’язанню 
соціальних та економічних проблем кожного народу. 
Вітаючи здобуття державної незалежності все нови-
ми і новими народами, драгоманов підкреслював, 
що поява молодих національних держав необхідна і 
корисна для раніше пригноблених народів, але й ко-
рисна для утвердження прогресивних, демократич-
них ідей, поваги до прав людини у народів, які ра-
ніше пригноблювали інший народ. «Національні дер-
жави, які вони не єсть, а спиняють не тільки вояцьку 
і державну зневагу одних пород людських другими, 
а ще й кладуть «початок кінця» тому, щоб панство й 
багатирство («капіталісти) тих пород, що раніше на-
бирались сили, висосало (експлуатувало) людей поро-
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ди сусідньої й на господарському полі, і кладуть кі-
нець тій спільності, яка поневолі єсть в цій зневазі 
й цьому висосанню, між державою, панством, бага-
тирством і т.зв. «народом» державної й панської поро-
ди. коли держава, панство й багатирство теперішніх 
«великих», «культурних» і т.і. пород будуть одіпхнуті 
в свої країни хоч би новими державами пород «мен-
ших» в Європі, а далі й в азії, хоч би з їхнім панством 
і багатирством, і опиняться вид до виду з своїм «наро-
дом», толі й «соціальний переворот» настане скорі-
ше», – писав драгоманов, пов’язуючи здобуття дер-
жавної незалежності зі здобуттям та гарантованістю 
для кожної людини соціальних та економічних прав, 
інших прав людини. 

Вклад драгоманова у розвиток правової дум-
ки полягає саме в розробленні інституту прав люди-
ни, його зумовленості реалізацією народом права на 
самовизначення. Він обґрунтував сам принцип, за 
яким кожен народ, незалежно від його державних та 
історичних традицій, чисельності, культурного розви-
тку та економічного потенціалу, має право вирішува-
ти свою долю, бути господарем на своїй землі. 

коли серед розвинутих європейських народів одна 
частина політиків і громадських діячів обґрунтовува-
ла необхідність завоювання все нових і нових тери-
торій, нових ринків збуту та джерел дешевої сирови-
ни, а друга частина, оголошуючи національність бур-
жуазним пережитком і декларуючи себе інтернаціо-
налістами (драгоманов писав, що «ці дивні інтерна-
ціоналісти не хочуть помічати, що замість людства, 
та ще й соціалістичного, вони підсовують нам дер-
жаву, аристократичну, буржуазну і бюрократичну, і 
при цьому неминуче національну, що і їх псевдокос-
мополітична проповідь проти «націоналізму» спрямо-
вана не на тих, хто тисне на чужі національності, а 
тих, хто відбивається від тиску», прагнула до всесвіт-
ньої революції). 
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У той час проголошення драгомановим рівних 
прав для всіх народів і права кожного народу самому 
визначати подальший шлях свого розвитку було дій-
сно передовим і прогресивним. І заклик драгоманова 
до об’єднання зусиль усіх пригноблених народів не 
тільки в російській імперії, але й по всій Європі з умо-
вою «тільки б вони признавали: «кожна порода люд-
ська мусить бути сама собі господарем дома» – був 
однією з тих основ, на яких уже у XX ст. формував-
ся і знайшов своє закріплення в міжнародних пра-
вових актах принцип права народу на самовизна-
чення14. до цього додамо роздуми О. Ейхельмана, ви-
кладені ним у «Вступі до проекту конституції УНр» 
(1921 р.): «держава існує і функціонує для людей, 
що в ній живуть. Над ними має держава примусо-
ву і зобов’язуючу їх владу, з метою всебічного задово-
лення інтересів населення. цей єдино справедливий і 
розумний погляд для виправдання панування в дер-
жаві давно вже вказувала доктрина науки. Таким чи-
ном, державна справа – це вища громадянська спра-
ва людськості. Таким правом, утвореним справед-
ливістю і розумом, треба, розуміється, також спра-
ведливо і розумно користуватися, правильно розви-
вати і строго послідовно пристосовувати індивідуаль-
ні, громадянські і політичні свободи до будівництва 
національної держави, упорядковуючи розумно і до-
цільно її охорону та творчу діяльність»15. 

характерно, що саме такий підхід застосувала 
«Українська громадська група сприяння виконан-
ню гельсінських угод» (УгС, друга половина 70-х ро-
ків хх ст.), яка ввела боротьбу за українські націо-
нальні права в контексті змагань за загальнолюдські 
права особи. Її аргументи – національне право – це 
є також право людини і право кожної людини зем-
ної кулі на вільне життя свого народу, а значить, і 
на своє власне життя у своїй вільній батьківщині. бо 
як неможливо уявити людину без причетності її до 



120

того чи іншого народу, так і неможливо вести мову 
як про забезпечення повністю всіх прав особи, так 
і про забезпечення цих прав вповні, не захистивши 
її національні почуття. була зроблена спроба поста-
вити боротьбу за права української людини та укра-
їнські національні інтереси на міжнародно-правову 
основу і, зокрема, ввести її в контекст загальноєвро-
пейського демократичного процесу. Причому ці права 
розглядалися «вагомою частиною загальнолюдських і 
наці о       нальних прав українських громадян», додаючи 
до цього також – захист національних прав інших на-
родів, що населяють Україну. 

боротьбу за «національні права українського на-
роду» УгС розглядала як відстоювання його основно-
го права – права на політичне самовизначення і ство-
рення такого суспільно-політичного устрою, який був 
би вільним від диктатури компартії, від культу на-
сильства, який не позбавляв би своїх членів свободи 
й найелементарніших людських прав. 

для України ця проблема постала як проблема по-
долання тоталітарного минулого, тієї національної по-
літики, що фактично ігнорувала самобутність та сво-
єрідність народів (етносів), як реалізація права на са-
мовизначення українського народу, забезпечення ін-
дивідуальних та колективних прав людини, розробки 
механізмів розв’язання етнонаціональних конфлік-
тів, зміцнення української державності.
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4.2. Соціокультурна регіоналізація

Не тільки на шпальтах часописів, але і в політич-
ному та експертному середовищі не вщухають роз-
мови про «розкол», «цивілізаційні розломи», «конфлікт 
ідентичностей», прораховуються варіанти розпаду 
держави тощо. Мусується думка, що розбіжності між 
Сербією та чорногорією, що нещодавно розділили-
ся, є набагато меншими, ніж між Заходом та Сходом 
України. Свого часу В. литвин в інтерв’ю інформа-
ційній агенції REGNUM (лютий 2007 р.) наголошу-
вав: «На жаль, я вимушений зазначити, що існує не-
безпека розколу і розвалу держави. Відносно криму, 
я змушений констатувати – Україна крим втрати-
ла»1. В той же час, а. Северин, хоча і була більш обе-
режною в оцінках ситуації в Україні, все ж таки кон-
статувала, що однією з проблем України є проблема 
культурних розбіжностей між Сходом і Заходом. 

Протистояння «двох Україн», регіональні відмін-
ності, явище для України не нове. Починаючи з пре-
зидентських виборів 1994 р. і закінчуючи вибора-
ми Президента України 2009 р., фактори вибору зо-
внішньополітичних орієнтацій, статус російської 
мови, політичні уподобання стали певними симво-
лічними маркерами, що адресуються основними по-
літичними акторами регіональним ідентичностям, 
які все більш стають самодостатніми і починають бу-
дуватися за принципом «свій/чужий». більше того, 
позиція основ них політичних акторів часто зумов-
лює артикуляцію будь-яких розбіжностей – політич-
них, соціокультурних, мовних, релігійних, маніпу-
лювання ними як «розколами», мобілізація групових 
ідентичностей. Можна цілком погодитися з думкою 
л. Нагорної, яка зазначає: «…просторові моделі да-
ють змогу предметно співвідносити позиції політич-
них акторів з орієнтаціями громадян і вибудовува-
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ти на цій основі шкалу інтенсивності підтримки ідео -
логій чи політичних курсів. У такий спосіб проблеми 
електорального вибору вписуються у відповідний ін-
ституціональний контекст і дають змогу досліджува-
ти мотивації, механізми впливу, дієвість політтехно-
логій тощо»2.

але, як і в багатьох інших випадках, такий цивілі-
зований, в першу чергу західний підхід, не може бути 
повною мірою використаний в Україні. Ситуація в 
Україні розвивається не за законами конкуренції, а 
за законами війни (можливо, холодної). За умов кон-
куренції існують правила, право, етика, мораль, ети-
кет нарешті. У війні цього немає. Основна мета – не 
підвищити рівень своєї конкурентності, а «знищити» 
супротивника. Можна погодитися з думкою д. ареля, 
який вважає, що «головний етнічний розкол в Україні 
протиставляє не національності, а радше цілісну, чи 
гомогенну, національну ідентичність, з одного боку 
(українську), та подвійну, чи біетнічну ідентичність, з 
іншого (українсько-російську)3. до цього переліку ще 
необхідно додати існування в Україні космополітич-
них та «радянських» ідентичностей. 

В  умовах сучасної системної кризи, соціо культур-
но-політичні розмежування несуть в собі небезпеч-
ну конфліктогенну складову. Саме тому проблеми 
впли ву на функціонування політичної системи Ук-
ра їни локальних, регіональних, культурних, етніч-
них, мовних, конфесіональних розбіжностей є над-
звичайно важливими. до цього слід додати питан-
ня про те, яким чином це може вплинути на особли-
вості розвитку політичної системи України та на 
моделі мобілізаційної політики. цілком очевидно, 
що регіональні особливості (чи, точніше їх актуаліза-
ція) набувають свого піку під час виборчих перего-
нів, коли основні політичні актори використовують 
їх як потужний ресурс в електоральній боротьбі. 
Спекуляції на теми мови, НаТО, ЄЕП, чорноморського 
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флоту сягають свого максимуму саме під час перего-
нів, щоб знову стати непріоритетними питаннями в 
міжвиборчий період. ці спекуляції, безумовно, шко-
дять політичному поступу України, але не є першо-
причиною самих розбіжностей. В Україні об’єктивно 
існують масиви стійкого накладання регіону на полі-
тичні симпатії, що, в свою чергу, несе в собі потен-
ційні передумови для протистояння (В. Степаненко). 
Все це підсилюється наявністю принаймні двох полі-
тично активних центрів, які і відображають соціо-
куль турно-політичну полярізованість українського 
су спіль ства. 

Звичайно, прихильність окремих груп до певних 
ідеологій, що репрезентують певні політичні сили, 
є нормою будь-якого демократичного суспільства. 
Однак, коли це поєднується з фактором регіону, ви-
никає (чи може виникнути) небезпека сегментації 
суспільства – і більше того, з протистоянням регіо-
нальних еліт, що веде до конфлікту, адже фактор ре-
гіону вже давно наклався на політичний фактор. для 
справедливості необхідно підкреслити, що, з нашо-
го погляду, такі загрози існують поки що гіпотетич-
но, але цілком можуть стати реальністю з посилен-
ням політичних маніпуляцій дискурсом «розкол», що 
є надзвичайно технологічним маніпулятивним засо-
бом для групової мобілізації, знову-таки враховую-
чи регіональні особливості та маркери регіональних 
ідентифікацій.

коли ми говоримо про групову мобілізацію, слід 
визначити основні етапи та форми мобілізації. 
Першим можна було б визначити етап «розставлення 
прикордонних стовпів». 

На цьому етапі знаходяться і виок ремлюються 
певні маркери, які, з одного боку, – виділяють групу 
з-поміж інших, роблять міжгрупові кордони непро-
зорими, а з другого, – посилюють вну трішньо групо-
ву солідарність, об’єднують групу навколо загальних 
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ознак. «Свій» простір (як територія, так і дискурс) 
звужується в умовах розсіяного проживання до роз-
мірів сімейно-побутової сфери і, навпаки, розширю-
ється за умов компактного проживання. 

другим етапом є «маргіналізація» групи за прин-
ципом «як багато ми втратили». На цьому етапі від-
бувається тотальне формування комплексу групової 
непов ноцінності стосовно попередніх етапів історич-
ного і культурного розвитку групи за принципами: 
«мій народ втрачає мову», «мій народ втрачає свою 
культуру» тощо. 

Наступний етап-артикуляція мети та обраних за-
собів для зміни існуючого становища. 

цей етап супроводжується розширенням визна-
них кордонів і експансією на «чужі символічні те-
риторії». Останнім часом в Україні відбуваються до-
сить різкі зміни в так званому феномені сусідства. 
Порушується принцип невтручання. 

Причому під втру чанням чи невтручанням розу-
міється не тільки і не стільки фізичне вторгнення в 
інший простір, скільки вторгнення в інше символіч-
не поле. 

Відбувається порушення символічної рівноваги, 
коли сусідство замінюється прикордонним стано-
вищем, за яким той, хто живе поруч, сприймається 
не як продовження спільноти, що склалася, а як «чу-
жий», якому «ми» повинні протистояти. 

І, нарешті, – етап безпосередньої мобілізації для 
спільних дій. якщо попередні етапи вели до посилен-
ня групової солідарності, емансипації групи, розши-
рення символічного простору, то на цьому етапі від-
буваються безпосередні дії.

але питання все ж таки в іншому. групова мобілі-
зація можлива, як зазначалося вище, за стійкої гру-
пової солідарності. 

Спробуємо проаналізувати, різними чи подібними 
є регіональні соціокультурні диференціації населення 
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України, наскільки важливими є маркери регіональ-
них ідентифікацій, наскільки самодостатніми та пе-
реконливими політичними аргументами вони є для 
масових мобілізацій.

Традиційно в Україні виділяється від чотирьох до 
шести регіонів (зрозуміло, що «конструювання» регі-
онів є певним чином умовним). Враховуючи, що ре-
гіони Україна мають різний історичний досвід, різні 
типи політичної культури (про це див.: л. Нагорна), 
спе цифічну електоральну свідомість, для зручності 
ви ділимо чотири:

– Західний регіон (Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська, львівська, рівненська, Тернопільська 
та чернівецька області);

– центральний регіон ( м. київ, київська, Вінниць-
ка, кіровоградська, Полтавська, хмель ницька, чер-
каська, житомирська, Сумська та чернігівська об-
ласті);

– Східний регіон (дніпропетровська, донецька, 
Запорізька, луганська та харківська області);

– Південний регіон (Одеська, Миколаївська, хер-
сон ська області та автономна республіка крим).

до цього слід додати ще й два так звані макро-
регіони «Схід/Захід» з класичними репрезентанта-
ми – галичина та донбас. Соціологічні та аналітичні 
матеріали більшістю дослідників аналізуються саме 
під цим кутом зору (а. колодій, М. шаповаленко 
л. Павлюк та ін.).

для початку розглянемо загальні уявлення меш-
канців галичини та донбасу один про одного, а та-
кож особливості місцевої самосвідомості громадян 
та певні стереотипи, що заважають взаєморозумін-
ню між людьми. 

дослідження було проведено кафед рою філософії 
та соціології луганського національного педагогічно-
го університету ім. Т. шевченка разом з центром з 
ви  вчення суспільних процесів. 
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уявлення мешканців луганська 
про донбас та Галичину (в %)

Характеристики донбас Галичина

Регіон, розвиток якого має слугувати 
прикладом для всієї України 67,8 12,2

Глуха культурна провінція 11,0 47,0

Регіон з среднім рівнем развитку 51,7 43,7

Агресивний, регіон, що намагається 
встановити свої порядки в усій країні 11,0 70,2

Регіон, який намагається захистити 
власну специфіку та право жити в від-
повідності з власним способом життя

82,7 22,3

Регіон з сильними сепаратистськими 
настроями 23,8 48,8

Регіон, де переважають державники, 
які відстоюють цілісність країни 37,9 37,7

уявлення мешканців дрогобича 
про донбас та Галичину (в %)

Характеристики донбас Галичина

Регіон, розвиток якого має слугувати 
прикладом для всієї України 17,8 53,8

Глуха культурна провінція 42,2 15,6

Регіон з середнім рівнем розвитку 49,8 56,0

Агресивний, регіон, що намагається 
встановити свої порядки в усій країні 74,5 14,1

Регіон, який намагається захистити 
власну специфіку та право жити в від-
повідності з власним способом життя

27,1 68,5

Регіон з сильними сепаратистськими 
настроями 69,5 12,8

Регіон, де переважають державники, 
які відстоюють цілісність країни 6,2 73,4
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як бачимо, основні стереотипи мешканців як 
донбасу, так і галичини є дзеркально однаковими, (за 
винятком досить цікавого уявлення про регіональних 
державників на донеччині), причому уявлення про 
регіональні особливості також базуються на певних 
стереотипах від «глухої провінції» до «регіону, який 
має слугувати прикладом для всієї України». 

На чому ж базуються ці регіональні стереотипи? За 
даними Інституту проблем управління ім. горшеніна, 
наприклад, від 25% до 38% не знають Захід України і 
свої судження базують на міфах. 

71% громадян України ніколи не були за кордо-
ном, 47% мешканців Заходу України ніколи не були в 
сучасній росії4. 

Отже, практично відсутній міжкультурний, між-
регіо нальний діалог, натомість є елементарне незна-
ння. На нашу думку, це незнання, якщо не штучно 
підтримується політичною елітою задля можливостей 
політичного маніпулювання, то принаймні, не знахо-
диться в центрі її уваги. (кілька років тому автору 
доводило ся аналізувати розподіл урядових коштів на 
ознайомлення громадян України з діяльністю та ціля-
ми Північноатлантичного альянсу. близько 70% цих 
коштів було витрачено на телепрограми українсько-
го зарубіжного мовлення. Мабуть, американських чи 
канадських українців важливіше переконувати!)

ще більш цікавими для аналізу є уявлення меш-
канців двох регіонів про суть протиріч між ними та 
бажаній системі взаємовідносин :

Суперечності між Сходом та Заходом україни (в %) 

уявлення про суперечності луганськ дрогобич
Суперечності існують лише між 

політиками, а на рівні населення 
їх немає

30,4 37,3

Суперечності існують, як на рівні 
політиків, так і на рівні населення 48,5 48,8
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Суперечності існують на рівні на-
селення, а не між політиками 5,1 3,6

Суперечностей не існує взагалі 4,4 1,9
Важко відповісти 11,6 8,5

Бажані взаємовідносини між Сходом 
та Заходом україни (в %)

уявлення про суперечності луганськ дрогобич
Суперечності існують лише між по-

літиками, а на рівні населення їх не-
має

74,7 68,0

Суперечності існують, як на рівні 
політиків, так і на рівні населення 9,0 1,7

Суперечності існують на рівні насе-
лення, а не між політиками 2,2 17,6

Суперечностей не існує взагалі 14,1 12,7
Важко відповісти 74,7 68,0

як видно з наведених таблиць, переважна біль-
шість населення обох регіонів на питання про «бажа-
ні суперечності» вважають, що вони мають існувати 
лише між політиками, а не між громадянами. це ще 
раз свідчить про тотальну недовіру до будь-якої вла-
ди, а також про майже загальну відчуженість влади 
від народу. 

В той же час, майже половина респондентів вва-
жає, що суперечності існують як на рівні влади, так 
і на рівні населення. (Варто також звернути увагу на 
те, що ціннісні орієнтації громадян тісно пов’язані і з 
соціально-економічним розвитком регіо нів).

Про які ж «суперечності» чи соціокультурні від-
мінності йдеться? Їх принаймні три: мовні практи-
ки і статус російської мови; геополітичні орієнтири; і 
в останній час проблеми історичної пам’яті. І все це 
певним чином накладається і на електоральну пове-
дінку. Серед усіх можливих символів, що роз’єднують 
суспільство, мова займає чи не найголовніше місце, а 
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мовна біполярність є постійним джерелом напружен-
ня в українському соціумі. 

це ускладнюється й політичним маніпулюванням, 
яке має мобілізувати електорат, що голосує за регіо-
нальною чи етнічною ознакою. 

аналіз соціологічних опитувань дає достатньо ці-
каві результати. Так, мовні преференції мешкан-
ців Заходу – 98% українська мова, у Північному ре-
гіоні – українська мова є більш звичною для 79%, в 
той час як на Південному Сході картина дзеркальна: 
92% мешканців надають перевагу російській мові. 
В той же час, 93% мешканців Заходу вільно володі-
ють українською мовою, в центрі – 84%, на Сході – 
57%. Серед тих, хто практично не розуміє україн-
ської мови найбільше на Півдні – 2% та на Сході – 5%. 
Отже, очевидно, що в будь-якому регіоні України від-
сутні практичні проблеми з розумінням української 
мови. Проблема в іншому. російськомовна група 
праг не офіційного статусу російської мови не тому, 
що хтось заважає вільно вживати російську мову 
(це, в першу чергу, стосується Південно-Східних ре-
гіонів), а тому, що таке визнання дало б символічне 
підтвердження того, що вони в українській політиці 
значать стільки ж, скільки україномовні центральної 
та Західної України. це є, власне, політична дія від 
імені групи. Політична орієнтація, яка електорально 
поляризує Україну, є двомірним «російським чинни-
ком», який стосується і офіційного статусу російської 
мови, й типу відносин, які Україна має підтримува-
ти з росією. 

Причому метафора «війна мов» уже давно ввій-
шла в дискурс про мовну політику. «Етнічні чист-
ки всюди проходять спочатку в головах, на полі мов 
та символів», – нагадує У. альтерматт5. а аналітична 
модель, запропонована В. кімлікою, побудована на 
тому, що дебати про регіональні мови ніколи не бу-
вають дебатами тільки про мови. Мовні групи знахо-
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дяться під мобілізуючим впливом партій з тим, щоб 
домагатися самоврядування. для міноритарних мов-
них груп визнання їхніх мов стає символом визнання 
їх як «на ціональних», що, з його погляду, має потен-
ційно далекосяжні наслідки. домагання захисту мов 
та культур таких груп за цією логікою сприймаються 
як зазіхання на територію та на само визначення на 
цій території, можливо, у формі сецесії. 

В моделі В. кімліка існує причинний двосторон ній 
зв’язок: мовні групи виступають за територіальне са-
моврядування задля захисту мови і культури і, на-
впаки, націо нальні меншини намагаються зберегти 
мову як одну з умов, необхідних для отримання са-
моврядування6. 

Сподіваємося, що ця аналітична модель не сто-
суєть ся принаймні сучасної України. На нашу думку, 
можливими варіантами розв’язання проблеми соціо-
культурної біполярності в Україні можуть бути такі:

1) поступова, але послідовна українізація російсь-
комовної групи;

2) закріплення регіональних соціокультурних від-
мінностей, у середньостроковій перспективі форму-
вання двох субетносів української нації;

3) різке загострення регіонального протистоян-
ня в Україні з наступною інтернаціоналізацією цьо-
го конфлікту і можливим розколом української дер-
жави. 

Наразі можна говорити про перший варіант, хоча 
останнім часом починає проглядатися й варіант дру-
гий. І це відбувається завдяки вибору російськомов-
ної частини політичної еліти України. Політики, що 
репрезентують російськомовні регіони, успішно ви-
вчили (чи вивчають) українську мову, використову-
ють українські символи, не забуваючи при цьому, 
звичайно, грати на етнічних та соціокультурних сте-
реотипах та забобонах російськомовних виборців. 
Наскільки перспективним виявиться цей ресурс, по-
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каже час, оскільки процеси трансформації ідентич-
ності у великих соціальних популяціях є надзвичайно 
складними, амбівалентними і, головне, довготривали-
ми7. У будь-якому разі, необхідно пам’ятати, що сфе-
ра мовної практики і мовна політика повинні перебу-
вати у стані взаємних поступок і компромісів. На цьо-
му наголошує, зокрема, О. Майборода,зазначаючи, 
що «Відкинути питання забезпечення прав русофо-
нів неможливо»9. Тактика тиску, надзвичайного ви-
користання апарату державного втручання, нехту-
вання почуттями громадян, з одного боку, і груповий 
радикалізм, з іншого, можуть обернутися величезни-
ми втратами для всіх.

Іншим маркером регіональних ідентифікацій є зо-
внішньополітичні орієнтації населення України. За 
даними фонду «демократичні ініціативи» та Інституту 
євроатлантичного співробітництва, курс на членство 
України в НаТО (2008 р.) підтримало 53% населен-
ня Заходу (проти – 21%), центру – 34% і 39% , від-
повідно, Півночі – 39% і 35%, Сходу – 17% і 50%, та 
Півдня – 33% і 47%. На запитання «який шлях зо-
внішньої політики для України є пріоритетним» – від-
повіді також різняться регіонально: на Заході відно-
синам з ЕС перевагу віддають 59% респондентів, з 
російською Федерацією – 8%, з країнами СНд – 13%; 
на Сході – відповідно 21%, 43%, 26%, центр – 30%, 
24%, 31%. 

Показовими є й відповіді на запитання «якою має 
бути політика України відносно СНд та росії?». За по-
глиблення співробітництва в рамках СНд на Заході 
за 33%, за збереження існуючого рівня співробітни-
цтва 29%, за вихід з СНд – 23%; на Сході – відповід-
но, 69%,16%, 6%, на Півдні – 80%, 11%, 4%, центр 
– 61%, 18%, 6%. На питання ж про рФ відповіді такі: 
за поглиблення співробітництва: на Заході – 41%, за 
збереження існуючого рівня співробітництва – 22%, 
за зменшення зв’язків – 26%. На Сході відповіді на-
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ступні: 78%, 13%, 2%, на Півдні – 84%, 10%. 2%, в 
центрі – 69%, 15%, 8%.

У самих відповідях немає нічого дивного. Насе-
лення Заходу та Сходу не тільки по різному оціню-
ють зовнішньополітичні вектори розвитку держави, 
можливі джерела зовнішніх загроз, а й різні стандар-
ти способу життя (ЄС – рФ), моделі поведінки, куль-
турно ціннісні та політико-ідеологічні відмінності. 
Ми вже згадували стереотипи та майже повну неін-
формованість населення України щодо багатьох ас-
пектів, зокрема геополітики. 

додамо, що на питання: «чи підтримуєте Ви єв-
роатлантичну інтеграцію України?», – позитивна від-
повідь була дана практично в усіх регіонах. а на пи-
тання: «що для Вас є НаТО?» – 27% опитаних відпо-
віли «Військовий блок на противагу росії», і ще 26%  – 
«Важко відповісти». І якщо згадати відповіді на за-
питання щодо виходу з СНд, то ситуація взагалі па-
радоксальна. Формально, Україна не є повноцінним 
членом СНд, а є тільки країною – засновником цієї 
організації! Позитивом є все ж таки те, що за дани-
ми моніторингу 2005 р. на запитання «чи вважає-
те Ви Україну своєю батьківщиною?» 90% громадян 
України відповіли «так», і тільки 3% відповіли «ні». 
Важливим є також та обставина, що при всіх склад-
нощах соціально-економічного розвитку України, 
кількість прихильників незалежності у 2012 р., (за 
даними центру розумкова) перевищує кількість її су-
противників в усіх регіонах: від 86% проти 7% на 
Заході до 46% проти 34% на Сході10. до того ж сьо-
годні стрімко підвищився рівень підтримки незалеж-
ності країни мешканцями Півдня. якщо у 2009 р не-
залежність підтримали б 36%, то у 2010 р. – 65%, не 
підтримали – 32% та 15% відповідно11. а згідно со-
ціологічних опитувань Інституту горшеніна 75,3% 
громадян пишаються тим, що вони є громадянами 
України12.
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У той же час дійсною проблемою є практичне са-
моусунення від вирішення цих ( як до речі, і багатьох 
інших) проблем головного політичного гравця – дер-
жави.

 концепції «національний інтерес», «національна 
безпека» тільки в останній час почали активно вклю-
чатися до державної політики України. Відсутність 
чіткої державної політики консолідації українсько-
го суспільства, заміщується і компен сується саморе-
гуляцією етнополітичних та регіо нальних процесів у 
країні. як слушно зауважила М. шаповаленко, «го-
ловною умовою досягнення процедурного консенсу-
су є поєднання державних і місцевих інтересів, зба-
лансування загальнодержавних і регіональних про-
грам розвитку. Спроможність еліт до такої нелегкої 
праці з вироблення правил гри у вказаних параме-
трах є також показником якості та кількості владних 
ресурсів у елітних груп»12. 

З цією думкою можна цілком погодитися, окрім 
тези про правила гри. Складається враження, що 
основні політичні актори вже виробили певні прави-
ла гри, або певний пакт еліт, своєрідний регіональ-
ний розподіл, «невтручання» на інше поле. це, до 
речі, цілком кореспондується з існуванням (чи співіс-
нуванням) соціально-економічних анклавів, які ре-
презентуються потужними фінансово-політичними 
групами. 

Таким чином, політична консолідація, подолан-
ня, чи принаймні нівелювання існуючих розбіжнос-
тей не можуть бути відділені від необхідності еконо-
мічного реформування країни, розвитку повноцінно-
го місцевого самоврядування, затвердження верхо-
венства права, забезпечення як індивідуальних, так 
і групових прав громадян України. 

для України вартісною є перспектива внутріш-
ньої інтеграції на засадах громадянського суспільства, 
шляхи і форми творення якого включають чимало по-
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літичних, економічних, правових та культурних підхо-
дів теоретичного та практичного характеру. Серед них 
етнонаціональні параметри становлення в Україні гро-
мадянського суспільства, зокрема крізь призму про-
блем взаємодії особи, української нації та етнічних 
меншин. 

На перше місце тут виходить з’ясування основних 
можливостей побудови громадянського суспільства, 
аналіз впливу етнічного чинника на ці процеси, від-
працювання етнокультурних чинників, соціокультур-
них та національно-регіональних аспектів їх реаліза-
ції. При цьому громадянські права людини мають ре-
алізовуватися, на наш погляд, на рівні міжнародно-
визнаних норм, а саме:

– вилученням будь-якої дискримінації за націо наль-
но-етнічними, політичними, релігійними, статевими чи 
віковими ознаками, надійним законодавчим захистом 
особистості і гідності громадянина, не доторканнос ті 
його житла і майна, свободу вибору меш кання, пересу-
вання, таємниці листування і телефонних переговорів, 
свободою слова, преси, інформації;

– вільною самоідентифікацією людини у її світо-
глядних та духовних інтересах, всебічним захистом 
громадянських прав з боку судових органів та грома-
дянських організацій тощо. 

На початку ххІ сторіччя в Україні є можливість, 
прямуючи в руслі цивілізаційних тенденцій, ще раз 
осмислити власний досвід років незалежності. го лов-
ними ж завданнями держави мають бути збережен-
ня єдності і територіальної цілісності країни, розумна 
децентралізація влади, розширення повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування, реальне забезпечен-
ня прав і свобод людини. 

розвиток регіонів, нормалізація взаємовідносин 
між центром та регіонами, міжрегіональне співробіт-
ництво – ефективний засіб територіальної, політич-
ної, духовної єдності України, бар’єр на шляху до де-
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зінтеграції. але це можливо тільки за умові доброї волі 
та зусиль усіх політичних еліт, усіх громадян України.
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4.3. Політична мобілізація мовних груп
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ративом, невіддільним від поваги до гідності люд-
ської особистості. Він має на увазі обов’язки пова-
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ги до прав людини і основних свобод, особливо до 
осіб, що належать до меншин. Однією з найбільш ви-
ражених ознак культурного різноманіття є наявність 
унікальних мовних груп, що історично сформовані 
та складають основу культурних традицій тієї чи ін-
шої етнічної групи. Саме тому, прискіплива увага до 
питань впливу мовної багатоманітності на процеси 
стабільності та сталого розвитку цілком обумовлена. 
Важливими є й проблеми, що пов’язані з відношен-
ням носіїв мови до свого статусу, належністю до по-
літичної системи, соціальної структури країни, до ет-
носу та рідної мови, оскільки світогляд та самосвідо-
мість народу значною мірою обумовлені мовою.

Мова відіграє складну роль і в формуванні гро-
мадянської ідентичності. З одного боку, мовна гомо-
генізація залишається одним з основних механізмів, 
якій впроваджує держава для розповсюдження та 
розвитку колективної громадянської ідентичності на 
своїй території серед народу що її населяє, оскільки 
загальну мову можна сприймати як основу, що най-
кращим чином забезпечує базу для створення гро-
мадянської ідентичності. З іншого боку, в сучасних 
су спільствах такий підхід, як гомогенізація мовно-
го середовища, уніфікація засобів комунікацій і про-
ведення мовної політики, направленої на укріплення 
статусу однієї «державотворчої мови» за рахунок чис-
ленним мовам меншин, що проживають на терито-
рії держави, не може бути адекватним в умовах тен-
денцій диверсифікації, розвитку мовного розмаїття 
та захисту малих мов. до того ж, політика практично 
будь-якої держави в тій чи іншій мірі використовує 
мову, як ефективний ресурс мобілізації населення (за 
слушним визначення М. губогло «мобілізований лінг-
віцизм»), а часто й в якості дієвого інструмента в га-
лузі міжнародно-політичних відносин.

але традиційний (і в першу чергу зарубіжний) під-
хід не може бути в повній мірі бути використаний в ви-
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падку з Україною. Мовна ситуація в сучасній Україні 
ускладнюється принаймні трьома базови ми особли-
востями: поділ населенні на принаймні дві мовні гру-
пи – російськомовну та україномовну, які є приблиз-
но рівні за розмірами і не співпадають з групами ет-
нічними; територіальна та соціально-те ри торіальна 
поляризація мовних переваг громадян; формальний 
та контроверсійний характер українського мовного 
законодавства. як для русофонів, так і для україно-
фонів мовний вибір є символом її самоідентифікаії, 
а складність ситуації обумовлюється різноманіттям 
поелементного поля етнічної самоідентифікації1. до 
того ж надзвичайно важливою є проблема збережен-
ня та розвитку саме української мови, мови титуль-
ної нації в державі, що не є багатонаціональною, а є 
державою з багатонаціональним складом населення. 

Починаючи з 1989 р., коли в Україні був прийня-
тий закон «Про мови в УрСр» продовжуються деба-
ти про надання російській мові статусу державної. 
Значна частина українського суспільства вважає що 
російська мова має набути статусу державної чи офі-
ційної, в той час як не менш значна частина бачить 
існування Української держави з однією, україн-
ською державною мовою, залишаючи за російською 
статус мови національних меншин. 

це протиріччя, на нашу думку, знаходить прояв, 
принаймні, в двох площинах: по-перше, – на рівні 
міжособистносного зіткнення індивідів, що проти-
лежно орієнтовані в мовному плані; і по-друге, – на 
рівні суспільства – неприйняття частиною суспіль-
ства адміністративно-директивної українізації. ар-
гу мен тація основних політичних акторів з цього при-
воду різниться. 

Ті, хто виступає за надання російський мові ста-
тусу другої державної:

1. Значна частина громадян України підтримує 
підвищення статусу російської мови. демократія обу-
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мовлює врахування думки меншості, яке має бути 
процесуально оформлене в правові рішення, що при-
ймаються вищим законодавчим органом держави.

2. російськомовні громадяни обмежені в праві ко-
ристуватися державними послугами, оскільки мо-
вою судочинства та юридичних звернень є україн-
ська мова.

3. Історично всі східні і південні регіони України, 
де сьогодні домінують російськомовні громадяни, 
формувалися в умовах безумовного панування впли-
ву російської мови і культури.

4. Міжнародний досвід свідчить, що невирішені 
проблеми в мовній сфері можуть викликати відцен-
трові тенденції в державі (як, наприклад у Фландрії 
чи квебеку), а наявність офіційного статусу у двох чи 
більше мов є розповсюдженою практикою в сучасно-
му світі (швейцарія, Фінляндія).

5. Вирішення мовного питання буде запорукою 
подолання розколу, який сьогодні існує в українсько-
му суспільстві, а українізація, що проходить у держа-
ві, може привести до ескалації конфлікту на мовно-
му ґрунті. 

Супротивники ж виступають з наступними аргу-
ментами:

1. Мова є головним фактором національної само 
ідентифікації, головною ознакою етнічності.

2. В Україні відсутні будь-які проблеми з викорис-
танням російської мови.

3. Всі громадяни України мають володіти україн-
ською мовою, а в випадку надання російській мові 
статусу державної, значна частина громадян будуть 
ігнорувати українську мову, оскільки вона втратить 
практичне значення. російська мова, як більш по-
тужна мова, практично витіснить українську.

4. більшість населення держави належить до ук-
ра їнського етносу, тому єдиною державною мовою 
має бути українська.
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5. російська мова є засобом впливу та тиску на 
України з боку росії.

6. Надання статусу державної російській мові 
буде сприяти сепаратистським тенденціям у східних 
і південних регіонах України.

В цій аргументації основних політичних акторів 
немає нічого нового, але в Україні російська мова 
(точніше її статус) неодноразово використовувався 
як один з інструментів в політичній боротьбі. Мова 
спілкування також має значний вплив на електо-
ральну поведінку громадян, особливо велика роль 
мовного фактору була під час президентських кам-
паній 1994 та 2004 рр. та парламентської 2006 р. 
(для справедливості треба відзначити, що артикуля-
ція мовного фактору під час парламентських вибо-
рів 2009 р. з боку основних політичних гравців зве-
дено до мінімуму, і цей ресурс віддано та поталу мар-
гінальним політичним силам). 

В той же час, Партія регіонів, комуністична партія 
в гаслах яких і є домагання надання державного ста-
тусу російській мові, не намагаються пришвидшити 
цей процес, залишаючи «мобілізований лінгвіцизм» 
на майбутні виборчі перегони. Партії ж національно-
демократичного спектра – категоричні супротивни-
ки підвищення статусу російської мови. ще 23 берез-
ня 2007 р. В. янукович пов’язав вирішення мовної 
проблеми з створенням нової парламентської коаліції 
з конституційною більшістю в 300 голосів «коли буде 
створена коаліція в 300 голосів, будуть розглядати-
ся будь-які питання, в тому числі і мовні»2. але рух за 
зміну статусу російської мови почався відразу після 
парламентських виборів 2006 р. кілька обласних рад 
та міськрад надали російській мові статус регіональ-
ної: 25 квітня 2006 р. – луганська область (2 квітня 
2006 р. луганська обл рада відхилила протест проку-
рора області на це рішення); 18 травня – донецька (в 
листопаді 2006 р. Ворошиловоградський районний 
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суд донецька скасував рішення облради. 19 лютого 
2007 р. 

Після прийняття Закону України «Про засади дер-
жавної мовної політики» 2012 р. «парад мовних суве-
ренітетів» продовжився.

кидається в очі, що цей «парад мовних суверені-
тетів» проходив саме в тих регіонах, де вплив Партії 
регіонів є найбільш потужним. І проходив він з вико-
ристанням цілком очевидної технології, а саме – з ви-
користанням ратифікованої Україною т.з. «хартії ре-
гіональних мов і мов меншин». як відомо диявол кри-
ється в деталях, і першою з цих деталей став власне 
переклад хартії. Європейська хартія покликана за-
хищати саме зникаючі мови, на це є чітке посилан-
ня в частині другій Преамбули: «…захист історичних 
регіональних мов і міноритарних мов Європи, деякі 
з яких знаходяться під загрозою можливого зникнен-
ня, сприяє підтриманню та розвитку культурного ба-
гатства та традицій Європи»3. але в тексті хартії не-
одноразово підкреслюється, що «охорона і розвиток 
регіональних або міноритарних мов не повинні за-
вдавати шкоди офіційним мовам і необхідності ви-
вчати їх»4. При цьому для Європи, наприклад, мова 
йде про баську, корсиканську мови, мову ромів тощо. 
Важко уявити, що російська мова в Україні знахо-
диться під загрозою зникнення. Натомість це й дало 
змогу використовувати хартію, а ратифіковані між-
народні акти стають частиною національного зако-
нодавства, як дієвий легітимний інструмент, в тому 
числі і для політичної мобілізації. 

Не можна обминути увагою ще одну «деталь». 
Оскільки політичні актори розуміють, що за сучас-
них обставин внести зміни до конституції є нереаль-
ним, пропонується, поряд з вже зазначеною регіона-
лізацією мов, ще один легітимний інструмент, а саме 
– розробка і прийняття у вигляді Закону концепції 
етнонаціональної політики в Україні. Фахівцям добре 
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відома сумна і довгостраждальна доля цієї концепції. 
але зараз, прихильниками надання російській мові 
статусу державної, пропонується кардинальна зміна 
самої ідеології концепції. В ній мають бути присут-
ні поряд з іншими, принаймні, два базові положен-
ня: 1. Визначення етнічних груп, що проживають в 
Україні по культурно-мовному критерію, а не за кри-
терієм «біологічного походження»; 2. Визнання росій-
ської культурно-мовної групи в якості державотвор-
чої, поряд з українською. Не будемо аналізувати ці 
положення, зазначимо тільки, що це є чергове нама-
гання створити механізм політизації мовних груп в 
Україні.

Вищезазначене (регіоналізація мов, намагання 
створити законодавчу базу і, як квінтесенція, про-
вести зміни до конституції) можна визначити як ви-
щий, або верхній рівень забезпечення політичної мо-
білізації мовних груп в Україні. Існує, з нашої точки 
зору, і нижній, або базовий рівень політизації, яка 
здійснюється через практичну діяльність як основ-
них політичних гравців, так і через громадські орга-
нізації, національно-культурні товариства, ЗМІ тощо. 

Політична мобілізація мовних груп відбуваєть-
ся досить успішно, оскільки, як слушно зазначає 
О. Міхєєва «сьогодні в Україні не запропоновано ви-
рішення мовної проблеми, яка б влаштовувала всіх, 
і саме тому вона стає зручним інструментом впливу 
на потенційний електорат»5. 

ця думка кореспондується з поглядами я. гри-
цака, який справедливо вважає, що «гострота си-
туації викликана тим, що українські інтелектуали в 
більшості випадків виступають прибічниками мов-
ної, а не політичної українізації, що виявляється не-
прийнятним … для російськомовних громадян сходу 
і півдня України в цілому»6.

якщо говорити про використання мовного факто-
ра в політичній мобілізації, то ситуація є, з нашої точ-
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ки зору, більш ніж парадоксальна. адже це є і нама-
гання основних акторів втиснути в його зміст і ідео-
логію, і теорію та практику різноманітних форм са-
мовизначення і самоствердження мовних і націо-
нальних груп, і легітимну та самозвану діяльність ре-
альних або ефемерних лідерів по створенню асоціа-
цій, рухів, земляцтв, конгресів, з’їздів народів, об-
щин, форумів для вирішення різноманітних завдань 
– від економічних до мовних, від культурних до полі-
тичних. І все це під яскравими гаслами рівноправ’я, 
справедливості, демократії та національного відро-
дження. але попри всю свою парадоксальність, «мов-
на карта» стає вагомим фактором в технологіях полі-
тичної боротьби і суттєво впливає на результати ви-
борчих перегонів. 

Повертаючись до базового рівня політизації, який 
здійснюється через практичні дії як політичних грав-
ців, так і через діяльність громадських організацій 
та національно-культурних товариств, слід зазначи-
ти, що якщо діяльність провідних політичних партій 
певним чином обмежена міркуваннями, як політич-
ної кон’юнктури, так і дуже обережним ставленням 
до можливого впливу на електоральну поведінку, то 
діям громадських організацій, рухів, фронтів відве-
дена роль локомотиву політичної мобілізації. Серед 
основних громадських організацій та рухів, що в 
своїй діяльності використовують питання підвищен-
ня статусу російської мови в якості політичної мобі-
лізації слід визначити наступні: «русское движение 
Украины», «русское движение крыма», «русская об-
щина Украины», «русская община крыма», «русский 
блок крыма», «русский народный Союз», «русский 
совет Украины», «Союз русского народа», «конгресс 
русских организаций Украины», «русское собрание», 
«Наследники богдана хмельницкого», «русич, русь», 
«Севастополь-крым-россия» тощо. до цього переліку 
можна додати проросійські політичні партії: «русский 
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блок», «русско-Украинский союз (русь)», «Славянская 
партия», «Партия Союз». Організаціями ж, що висту-
пають проти надання російській мові статусу дер-
жавної є: «Просвіта», «кУН», «Тризуб», «Свобода», 
«Пласт», «ліга українських жінок», «Національна спіл-
ка письменників», «конгрес української інтелігенції». 

як вже зазначалося, «в Україні мова – це не лише 
мова». Публічна політика в Україні – це власне не бо-
ротьба економічних стратегій і обіцянок процвітан-
ня, що пов’язані з вибором того чи іншого шляху. 
Українська публічна політика значною мірою це по-
літика ідентичностей. І той, хто буде грати за її пра-
вилами, зможе отримати певний успіх. адже, якщо 
позиціонувати російську ідентичність як культурно-
мовну, а також актуалізувати тезу про те що Україна 
знаходиться на давній руській землі, електораль-
ні переваги будуть безумовними, що і підтверди-
ли попередні президентські і парламентські вибори. 
1 грудня 1991 переважна більшість російськомовно-
го населення України проголосувало на референду-
мі за незалежність України (в тому числі більше по-
ловини жителів криму). В 1994 р. три чверті укра-
ї номовних виборців підтримали л. кравчука, а три 
чверті російськомовних виборців віддали голоси за 
л. кучму, який єдиний виступав за надання росій-
ській мові статусу другої державної. На парламент-
ських виборах 1998 р. тема статусу російської мови 
знову використовувався у політичній боротьбі. якщо 
в 1997 р. тільки комуністична партія і Прогресивна 
соціалістична партія вимагали підвищити статус ро-
сійської мови, то в кінці року цю вимогу вмістили в 
свої програми ще 6 партій та блоків: СлОН, Союз, 
ПдЄС. ПрВУ і Трудова Україна (за результатами ви-
борів в східних і південних областях перемогла кПУ). 
Під час президентських перегонів 2004 р. кандидат у 
Президенти В. янукович обіцяв в разі перемоги зро-
бити російську мову другою державною. Захист ро-
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сійськомовних громадян внесли в свої передвибор-
чі програми в 2004 р. Соціалістична партія, ПСПУ, 
СдПУ(о), кПУ. За надання російській мові статусу 
державної виступали і партії, що отримали найбіль-
ший успіх в східних і південних регіонах у 2006 р. 
Пр. кПУ, ПСПУ, у 2009 та 2010 рр. – Пр та кП. Таким 
чином, використання російської карти реально на-
дає політичним акторам певні електоральні переваги 
(у певних регіонах звичайно).

Можна було б навести довгий перелік гасел, ак-
цій, ініціатив, але спробуємо проаналізувати осно-
вні. По-перше, основні політичні актори вкрай обе-
режно відносяться до мовних питань в Україні. лідер 
Партії регіонів В. янукович, наприклад, на прес-
конференції 23 березня 2007 р. заявив, що права ро-
сійськомовних громадян в Україні не утискуються. 
Стратегія дій коаліції та уряду, з його точки зору, ви-
писана в Універсалі національної єдності, а що сто-
сується російської мови то за його словами «…сьо-
годні немає в нас прикладів того, щоб був якийсь 
тиск на використання російської мови і в відношен-
ні до російської літератури»7. це питання, підкреслив 
В. янукович, розпалюють політики, «і розпалюється 
воно, я б сказав, тими, хто не настільки любить свій 
народ , як про це говорить»8. В той же час, державна 
політика має проводитися згідно Європейської хартії 
регіональних і міноритарних мов, – підкреслив він. 
В той час, підписавши Закон «Про основні засади 
мовної політики» 2012 р., Президент виступив за під-
вищення статусу саме української мови. По-друге, 
артикуляцію мовного питання в Україні, проблема-
ми «захисту» російськомовного населення займають-
ся сьогодні здебільшого маргінальні громадські орга-
нізації та політичні партії. По-третє, якщо відкинути 
крайнощі, чітко простежується динаміка, зміни пріо-
ритетів в основних гаслах, що мають бути привабли-
вими з точки зору її ініціаторів. Теза про другу дер-
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жавну мову – російську, основними акторами зміне-
на, очевидно тимчасово, на артикуляцію тези про не-
обхідність дотримання Європейської хартії про ре-
гіональні мови, причому в останній час ця теза до-
повнена необхідністю створення механізму її впро-
вадження, юридичного супроводження, та право-
вого захисту органів місцевого самоврядування, які 
запроваджують регіональні мови на своїй території. 
По-четверте, наголос робиться на необхідності збіль-
шення російськомовних шкіл та класів, впроваджен-
ня в шкільних курсах російської мови нарівні з укра-
їнською. Можна з цілковитою впевненістю ствер-
джувати, що в регіонах, де обласні і міські ради ухва-
лили рішення про регіональний статус російської 
мови, складаються сприятливі умови для наступного 
етапу політичної боротьби – кампаній за підвищен-
ня статусу російської мови в системі середньої осві-
ти. В разі втрати ініціативи з боку центральної вла-
ди, такі кампанії стануть ще одним потужним фак-
тором мобілізації громадян, в тому числі тих, хто го-
товий до компромісних рішень, на підтримку ключо-
вої вимоги – запровадження другої державної мови. І 
нарешті, аналізуючи діяльність численних проросій-
ських організацій в Україні, можна зробити висно-
вок що це не є атомізовані структури з спонтанною 
реакцією на мовну чи етнополітичну ситуацію в дер-
жаві, а чітко спланована політтехнологічна розробка 
розрахована на протиставлення населення різних ре-
гіонів по соціокультурним ознакам, з метою штучно 
актуалізувати мовне питання і маніпулювати з його 
допомогою суспільною свідомістю, мобілізувати гру-
пи населення, в першу чергу – мовні, на підтримку 
певної політичної сили. 

В той же час, намагання отримати електораль-
ну підтримку вимагає від політичних гравців робити 
несподівані кроки. якщо в березні 2007 р. Партія ре-
гіонів не бачила мовних проблем в Україні і не кон-
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статувала будь-якого тиску на російськомовну гро-
маду, то вже 6 вересня 2012 р. прес-служба партії 
розповсюдила заяву про те, що Партія регіонів має 
на меті реалізувати свої обіцянки про надання росій-
ській мові статусу державної. «Партія регіонів ніко-
ли не відмовлялася від своїх передвиборчих обіцянок 
в підтримку наданню російській мові статусу другої 
державної. Саме тому, навіть в умовах складної за-
конодавчої процедури і постійного блокування нор-
мальної роботи парламенту, Партія регіонів зробила 
чимало для того, щоб захистити права російськомов-
них громадян України», говориться в заяві. Однак, 
продовжує прес-служба, актуалізувати мовне пи-
тання в умовах парламентської кризи було недоціль-
ним, оскільки це могло перевести конфлікт політич-
ний в конфлікт міжнаціональний, більш некерова-
ний та небезпечний. Натомість, підкреслюється в за-
яві, «будь-які звинувачення Партії регіонів та її ліде-
ра В. януковича в небажанні вирішувати мовне пи-
тання є абсолютно надуманими»9.

комуністична партія України підтримує надан-
ня російській мові статусу другої державної, і наго-
лошує на тому, що «в соціокультурному плані росій-
ськомовні та україномовні групи є абстракцією»10. 
для цього необхідно внести зміни до конституції, а 
розширення сфери використання російської мови 
проводити не еволюційними, а еволюційними мето-
дами. При цьому комуністична партія не погоджу-
ється з політичною практикою в мовному питанні з 
іншими політичними силами, включаючи союзників 
по парламентській коаліції, намагаючись представи-
ти свою політичну силу в якості єдиного і послідовно-
го захисника російської мови в Україні.

Виникає цілком логічне запитання: “Наскільки 
основні мовні групи в України підвладні політичній 
мобілізації?”. Іншими словами, наскільки вони під-
тримують гасло запровадження російської мови в 
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якості державної. аналіз соціологічних досліджень 
дозволяє зробити висновок про наявність, принай-
мні, двох груп прихильників офіційного статусу ро-
сійської мови. Їх умовно можна умовно розділити 
на групи: «м’яких» прихильників, які особисто не по-
требують будь-якого офіційного статусу російської 
мови, бо добре володіють українською, мають чітку 
самоідентифікацію громадянина України, прожива-
ють переважно в центральних областях України, ви-
ступають за надання російській мові статусу регіо-
нальної там, де населення цього потребує; «жорстких» 
прихильників офіційного статусу російської мови, 
які особисто переважно не знають або погано розу-
міють українську мову, мають більший рівень оцінки 
міжетнічних відносин як напружених, бажають на-
дання російській мові статусу другої державної, про-
живають переважно в автономній республіці крим,  
луганський та донецький областях. За своїм стату-
сом це люди здебільшого етнічні росіяни, російсько-
мовні чи двомовні українці, старші 30 років, меш-
канці міст, прихильники східного зовнішньополітич-
ного курсу, прихильники політичних партій лівого та 
лівоцентристського спрямування. 

як свідчить тенденція останніх п’яти років, гру-
па «жорстких» прихильників офіційного статусу ро-
сійської мови поступово збільшується за рахунок 
«м’яких» прихильників. Відтак, відсутні стійкі та 
тривкі політичні, економічні та соціальні стимули для 
залучення представників цієї групи до прихильників 
єдиної державної мови. При цьому слід підкреслити, 
що російськомовна група прагне офіційного статусу 
російської мови не тому що є причини, що хтось за-
важає вільно говорити російською мовою (це, в пер-
шу чергу, стосується південно-східних регіонів), а 
тому, що таке визнання дало б символічне підтвер-
дження того, що вони в українській політиці значать 
стільки ж, скільки україномовні центрально-західної 
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України. це є, власне, політична дія від імені групи. 
Можна цілком погодитися з думкою д. ареля, який 
вважає, що «головний етнічний розкол в Україні про-
тиставляє не національності (українську і російську), 
а радше цілісну чи гомогенну національну ідентич-
ність, з одного боку (українську), та подвійну, чи бі-
етнічну, ідентичність, з другого боку (українсько-
російську). Політична орієнтація, яка електораль-
но поляризує Україну, є двомірним «російським чин-
ником», який стосується й офіційного статусу росій-
ської мови, й типу відносин, які Україна має підтри-
мувати з росією»11. більше того, зазначимо, що осно-
вна мета – не підвищити рівень власної конкурент-
ності, а «знищити» супротивника. Причому мета-
фора «війна мов» вже давно увійшла в дискурс про 
мовну політику. а аналітична модель, запропонова-
на В. кімлікой, побудована на тому, що дебати про 
регіональні мови ніколи не бувають дебатами тіль-
ки про мови. Мовні групи знаходяться під мобілізую-
чим впливом партій з тим, щоб домагатися самовря-
дування. для міноритарних мовних груп, визнання 
їх мови стає символом визнання в якості «національ-
них», що з його точки зору, має потенційно далеко 
йдучи наслідки. домагання на захист мови та куль-
тури таких груп в цій логіці сприймаються як зазі-
хання на територію та на самовизначення на цій те-
риторії, можливо в формі сецесії. У моделі В. кімліка 
існує причинний двосторонній зв’язок: мовні групи 
виступають за територіальне самоврядування з ме-
тою захисту мови і культури і, навпаки, національ-
ні меншини намагаються зберегти мову, як одну з 
умов, необхідних для отримання самоврядування12. 
Сподіваємося, що ця аналітична модель не стосуєть-
ся принаймні сучасної України.

У будь-якому випадку, необхідно пам’ятати, що 
сфера мовної практики і мовна політика повинні 
знаходитися в сфері взаємних поступок і компро-
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місів. Тактика тиску, надзвичайного використан-
ня апарату державного втручання, нехтування від-
чуттями меншин – з одного боку, і груповий ради-
калізм – з іншого, можуть обернутися величезними 
втратами для всіх.
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ЗАМІСТь ПІСЛЯМОВи

«На усій землі була одна мова та слова одні. І ска-
зали один одному: наробимо цегли і випалімо. І ста-
лася цегла замість каменів, а земляна смола (мул) за-
мість вапна. І сказали вони: побудуємо собі місто і 
вежу, висотою до небес, і зробимо собі ім’я, перш 
ніж розпорошилися по поверхні всієї землі ... І ска-
зав господь: ось, один народ, і мова одна для всіх, і 
ось що почали вони робити ... Зійдемо ж і змішаємо 
там мову їх, так щоб один не розумів мови іншого. » 
(бут. 11. 1–7)

час швидкоплинний. З часів Творіння на землі 
розпорошилося біля тисячі народів, які почали роз-
мовляти різними мовами, часто не розуміючи один 
одного, але кожен народ будує свою вежу. 

культурна мозаїка, культурне розмаїття стало дій-
сним надбанням всього людства, в той же час, одним 
з унікальних викликів. 

Питання «хто ми?», «хто я?» все частіше задають 
собі люди різних націй, релігій, мов, культур, і від-
повідь на ці питання далеко не завжди однознач-
на. Власна ідентичність вступає в певний конфлікт з 
ідентичностями національними, цінності національ-
ної ідентичності починають поступатися наднаціо-
нальним цінностям. 

кредо «громадянської релігії» довгий час означа-
ло, що про кожну людину можна судити по його осо-
бистим якостям, незалежно від його етнічного похо-
дження чи релігійної приналежності. 

а як же тоді бути з національним «Ми»? чи це 
є сукупність національних та індивідуальних «я»? 
Можливо, слід тлумачити соціальну реальність як 
«світ людини» та «світ нації»? автор має більше запи-
тань, ніж відповідей, говорячи про права першого та 
другого покоління, наголошуючи на правах третього 
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покоління, і залишаючи поки поза увагою права по-
коління четвертого.

 Звичайно, «покоління прав» це є не більш ніж ме-
тафора, причому метафора, яка пояснюючи ситуа-
цію, в той же час вводить нас в оману. Соціальна (на-
ціональна) солідарність на початку ххІ сторіччя має 
забезпечити скоординовану відповідь на загрози, які 
викликані глобальною взаємозалежністю країн та на-
родів, зберігаючи в той же час неповторну особис-
тість кожного.

Натомість, чи є якась перманентна належність «я» 
і чи відмінна вона від «Ми»? Теоретичні конструкти 
які автор запропонував у цій праці, звичайно, мають 
право на існування. В той же час, якщо абстрагува-
тися від теоретичних екзерсисів, то немає ні Еліна ні 
Іудея, усі ми Народи об’єднаних націй. 

час швидкоплинний і в усіх нас є головне право – 
право людьми зватися.
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ДОДАТки

ЗАгАЛьнА ДЕкЛАРАцІЯ ПРАВ ЛюДини

Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)
генеральної Асамблеї ООн від 10 грудня 1948 року

Неофіційний переклад

Преамбула

беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива 
всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав 
є основою свободи, справедливості та загального миру: і 

беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами 
людини призвели до варварських актів, які обурюють со-
вість людства, і що створення такого світу, в якому люди 
будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від 
страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і 

беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охо-
ронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб 
людина не була змушена вдаватися як до останнього засо-
бу до повстання проти тиранії і гноблення; і 

беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові 
дружніх відносин між народами; і 

беручи до уваги, що народи Об’єднаних Націй підтвер-
дили в Статуті) свою віру в основні права людини, в гід-
ність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків 
і жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і по-
ліпшенню умов життя при більшій свободі; і 

беручи до уваги, що держави-члени зобов’язались спри-
яти у співробітництві з Організацією Об’єднаних Націй за-
гальній повазі і додержанню прав людини і основних сво-
бод; і беручи до уваги, що загальне розуміння характеру 
цих прав і свобод має величезне значення для повного ви-
конання цього зобов’язання; 

генеральна асамблея 
проголошує цю Загальну декларацію прав людини як 

завдання, до виконання якого повинні прагнути всі наро-
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ди і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний ор-
ган суспільства, завжди маючи на увазі цю декларацію, 
прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і 
свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнарод-
них прогресивних заходів, загального і ефективного ви-
знання і здійснення їх як серед народів держав-членів 
Організації, так і серед народів територій, що перебува-
ють під їх юрисдикцією. 

Стаття 1 
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гід-

ності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні 
діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. 

Стаття 2 
кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, 

проголошені цією декларацією, незалежно від раси, кольо-
ру шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших пере-
конань, національного чи соціального походження, май-
нового, станового або іншого становища. крім того, не по-
винно проводитися ніякого розрізнення на основі політич-
ного, правового або міжнародного статусу країни або те-
риторії, до якої людина належить, незалежно від того, чи є 
ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою 
або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті. 

Стаття 3 
кожна людина має право на життя, на свободу і на 

особисту недоторканність. 
Стаття 4 
Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному ста-

ні; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах. 
Стаття 5 
Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, 

нелюдського, або такого, що принижує його гідність, по-
водження і покарання. 

Стаття 6 
кожна людина, де б вона не перебувала, має право на 

визнання її правосуб’єктності. 
Стаття 7 
Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-

якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають 
право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, 
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що порушує цю декларацію, і від якого б то не було підбу-
рювання до такої дискримінації. 

Стаття 8 
кожна людина має право на ефективне поновлення у 

правах компетентними національними судами в разі по-
рушення її основних прав, наданих їй конституцією або 
законом. 

Стаття 9 
Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, за-

тримання або вигнання. 
Стаття 10 
кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і 

для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримі-
нального обвинувачення, має право, на основі повної рів-
ності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з до-
держанням усіх вимог справедливості незалежним і без-
стороннім судом. 

Стаття 11 
1. кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, 

має право вважатися невинною доти, поки її винність не 
буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдно-
го судового розгляду, при якому їй забезпечують усі мож-
ливості для захисту.

2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підста-
ві вчинення будь-якого діяння або за бездіяльність, які під 
час їх вчинення не становили злочину за національними 
законами або за міжнародним правом. Не може також на-
кладатись покарання тяжче від того, яке могло бути засто-
соване на час вчинення злочину. 

Стаття 12 
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у 

його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання 
на недоторканність його житла, тайну його кореспонден-
ції або на його честь і репутацію. кожна людина має право 
на захист закону від такого втручання або таких посягань. 

Стаття 13 
1. кожна людина має право вільно пересуватися і оби-

рати собі місце проживання у межах кожної держави.
2. кожна людина має право покинути будь-яку країну, 

включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну. 
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Стаття 14
кожна людина має право шукати притулку від переслі-

дувань в інших країнах і користуватися цим притулком.
це право не може бути використане в разі пересліду-

вання, яке в дійсності ґрунтується на вчиненні неполітич-
ного злочину, або діяння, що суперечить цілям і принци-
пам Організації Об’єднаних Націй. 

Стаття 15 
1. кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений грома-

дянства або права змінити своє громадянство. 
Стаття 16 
1. чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають пра-

во без будь-яких обмежень за ознакою раси, національнос-
ті або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Вони ко-
ристуються однаковими правами щодо одруження під час 
шлюбу та під час його розірвання.

2. шлюб може укладатися тільки при вільній і повній 
згоді сторін, що одружуються.

3. Сім’я є природним і основним осередком суспільства 
і має право на захист з боку суспільства та держави.

Стаття 17 
1. кожна людина має право володіти майном як одно-

особово, так і разом з іншими.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений сво-

го майна. 
Стаття 18 
кожна людина має право на свободу думки, совісті і 

релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію 
або переконання і свободу сповідувати свою релігію або 
переконання як одноособово, так і разом з іншими, при-
людним або приватним порядком в ученні, богослужінні і 
виконанні релігійних та ритуальних обрядів. 

Стаття 19 
кожна людина має право на свободу переконань і на 

вільне їх виявлення; це право включає свободу безпере-
шкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шу-
кати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-
якими засобами і незалежно від державних кордонів. 
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Стаття 20 
1. кожна людина має право на свободу мирних зборів 

і асоціацій.
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-

якої асоціації. 
Стаття 21 
1. кожна людина має право брати участь в управлін-

ні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних 
представників.

2. кожна людина має право рівного доступу до дер-
жавної служби в своїй країні.

3. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця 
воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифіко-
ваних виборах, які повинні провадитись при загальному 
і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування 
або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують сво-
боду голосування. 

Стаття 22 
кожна людина, як член суспільства, має право на со-

ціальне забезпечення і на здійснення необхідних для під-
тримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав 
у економічній, соціальній і культурній галузях за допомо-
гою національних зусиль і міжнародного співробітництва 
та відповідно до структури і ресурсів кожної держави. 

Стаття 23 
1. кожна людина має право на працю, на вільний ви-

бір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на 
захист від безробіття.

2. кожна людина, без будь-якої дискримінації, має 
пра во на рівну оплату за рівну працю.

3. кожний працюючий має право на справедливу і за-
довільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існу-
вання, її самої та її сім’ї, і яка в разі необхідності доповню-
ється іншими засобами соціального забезпечення.

4. кожна людина має право створювати професійні спіл-
ки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів. 

Стаття 24 
кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, 

включаючи право на розумне обмеження робочого дня та 
на оплачувану періодичну відпустку. 
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Стаття 25 
1. кожна людина має право на такий життєвий рівень, 

включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхід-
не соціальне обслуговування, який є необхідним для під-
тримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на 
забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вді-
вства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існу-
вання через незалежні від неї обставини.

2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклу-
вання і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлю-
бом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом. 

Стаття 26 
1. кожна людина має право на освіту. Освіта повинна 

бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова 
освіта повинна бути обов’язковою. Технічна і професій-
на освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта 
повинна бути однаково доступною для всіх на основі зді-
бностей кожного.

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розви-
ток людської особи і збільшення поваги до прав людини 
і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозу-
мінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расови-
ми або релігійними групами і повинна сприяти діяльності 
Організації Об’єднаних Націй по підтриманню миру.

3. батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти 
для своїх малолітніх дітей. 

Стаття 27
1. кожна людина має право вільно брати участь у куль-

турному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати 
участь у науковому прогресі і користуватися його благами.

2. кожна людина має право на захист її моральних і 
матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літе-
ратурних або художніх праць, автором яких вона є. 

Стаття 28 
кожна людина має право на соціальний і міжнарод-

ний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій 
декларації, можуть бути повністю здійснені. 

Стаття 29 
1. кожна людина має обов’язки перед суспільством, у 

якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи.
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2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина 
повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановле-
ні законом виключно з метою забезпечення належного ви-
знання і поваги прав і свобод інших та забезпечення спра-
ведливих вимог моралі, громадського порядку і загального 
добробуту в демократичному суспільстві.

3. Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не пови-
нно суперечити цілям і принципам Організації Об’єднаних 
Націй. 

Стаття 30 
Ніщо у цій декларації не може бути витлумачено як 

надання будь-якій державі, групі осіб або окремим осо-
бам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти 
дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у 
цій декларації.

ДЕкЛАРАцІЯ
ПРО ПРАВА ОСІб, щО нАЛЕжАТь ДО нАцІОнАЛьниХ
АбО ЕТнІчниХ, РЕЛІгІйниХ ТА МОВниХ МЕншин

Прийнято резолюцією 47/135 
генеральної Асамблеї ООн
від 18 грудня 1992 року

генеральна асамблея, знову підтверджуючи, що одною 
з основних цілей Організації Об’єднаних Націй, як про-
голошено в Статуті, є заохочення та розвиток поважан-
ня прав людини та основних свобод усіх, без розрізнення 
раси, статі, мови або релігії, знову підтверджуючи віру в 
основні права людини, гідність та цінність людської осо-
бистості, рівноправ’я чоловіків та жінок та рівність вели-
ких і малих націй, намагаючись сприяти реалізації прин-
ципів, що містять Статут, Загальна декларація прав люди-
ни, конвенція про запобігання геноцидові та покарання 
за нього, Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм 
расової дискримінації, Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні та культурні права, декларація про ліквідацію 
усіх форм нетерпимості та дискримінації на грунті релі-
гій або переконань, конвенція про права дитини, а також 
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інші відповідні міжнародні документи, які було прийня-
то на всесвітньому чи регіональному рівні, і міжнародні 
документи, укладені між окремими державами-членами 
Організації Об’єднаних Націй, керуючись положеннями 
статті 27 Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права, стосовно прав осіб, що належать до етнічних, 
релігійних та мовних меншин, вважаючи, що заохочення 
та захист прав осіб, що належать до національних або ет-
нічних, релігійних та мовних меншин, сприяють політич-
ній та соціальній стабільності держав, в яких вони про-
живають, підкреслюючи, що постійне заохочення та здій-
снення прав осіб, що належать до національних або етніч-
них, релігійних та мовних меншин, як невід’ємна части-
на розвитку суспільства взагалі і в демократичних рамках 
на грунті верховенства закону сприяло б зміцненню друж-
би та співпраці між народами та державами, вважаючи, 
що Організація Об’єднаних Націй покликана грати важли-
ву роль у захисті меншин, беручи до уваги роботу, викона-
ну на сьогодні в рамках Організації Об’єднаних Націй, зо-
крема комісією з прав людини, Підкомісією із запобіган-
ня дискримінації та захисту меншин та органами, створе-
ними на виконання Міжнародних пактів про права люди-
ни та інших відповідних міжнародних документів в галузі 
прав людини, на заохочення та захист прав осіб, що нале-
жать до національних або етнічних, релігійних та мовних 
меншин, враховуючи значну роботу, виконану міжурядо-
вими та урядовими організаціями для захисту меншин, а 
також для заохочення та захисту прав осіб, що належать 
до національних або етнічних, релігійних та мовних мен-
шин, визнаючи необхідність забезпечення ще ефектив-
нішого втілення у життя міжнародних документів з прав 
людини стосовно прав осіб, що належать до національних 
чи етнічних, релігійних та мовних меншин, проголошує 
цю декларацію про права осіб, що належать до національ-
них чи етнічних, релігійних та мовних меншин: 

Стаття 1 
1. держави захищають на їх відповідних територіях іс-

нування та самобутність національних чи етнічних, куль-
турних, релігійних та мовних меншин та заохочують ство-
рення умов для розвитку тої самобутності.
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2. держави вживають належні законодавчі та інші 
кроки для досягнення цих цілей.

 Стаття 2 
1. Особи, що належать до національних чи етнічних, 

релігійних та мовних меншин (надалі називаються особа-
ми, що належать до меншин), мають право користуватися 
досягненнями своєї культури, сповідувати свою релігію та 
відправляти релігійні обряди, а також користуватися сво-
єю мовою у приватному житті та публічно, вільно та без 
втручання чи дискримінації у будь-якій формі.

2. Особи, що належать до меншин, мають право актив-
ної участі в культурному, релігійному, громадському, еко-
номічному та державному житті.

3. Особи, що належать до меншин, мають право актив-
ної участі у прийнятті на національному і, де це необхід-
но, регіональному рівні рішень, стосовно тої меншини, до 
якої вони належать, або тих регіонів, у яких вони прожи-
вають, в порядку, що не суперечить національному зако-
нодавству.

4. Особи, що належать до меншин, мають право ство-
рювати свої власні асоціації та забезпечувати їх функціо-
нування та підтримувати без будь-якої дискримінації віль-
ні та мирні контакти з іншими членами своєї групи та з 
особами, що належать до інших меншин, а також контак-
ти через кордони з громадянами інших держав, з якими 
вони зв’язані національними, етнічними, релігійними або 
мовними зв’язками. 

Стаття 3 
1. Особи, що належать до меншин, можуть здійснювати 

свої права, в тому числі права, викладені у цій декларації, 
як індивідуально, так і спільно з іншими членами своєї 
групи без будь-якої дискримінації.

2. Використання або невикористання прав, викладе-
них у цій декларації, не призводить до яких би там не було 
негативних наслідків для становища будь-якої особи, що 
належить до меншини. 

Стаття 4 
1. держави вживають при необхідності заходів для за-

безпечення того, щоб особи, що належать до меншин, мо-
гли повною мірою та ефективно здійснювати свої права 
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людини та основні свободи без будь-якої дискримінації і 
на підставі повної рівності перед законом.

2. держави вживають заходів для створення сприят-
ливих умов, які дозволять особам, що належать до мен-
шин, виражати свої особливості та розвивати свою куль-
туру, мову, релігію, традиції та звичаї за винятком тих ви-
падків, коли конкретна діяльність здійснюється з пору-
шенням національного законодавства та суперечить між-
народним нормам.

3. держави вживають відповідних заходів на те, щоб 
там, де це здійснимо, особи, що належать до меншин, 
мали належні можливості для вивчення своєї рідної мови 
або навчання своїй рідній мові.

4. держави при необхідності вживають заходів у галузі 
освіти з метою стимулювання вивчення історії, традицій, 
мови і культури меншин, що проживають на їхній терито-
рії. Особи, що належать до меншин, повинні мати належні 
можливості для отримання знань, необхідних для життя у 
суспільстві (взагалі) і в цілому.

5. держави розглядають питання про вжиття належ-
них заходів для того, щоб особи, що належать до меншин, 
могли повною мірою брати участь у забезпеченні еконо-
мічного прогресу та розвитку своєї країни. 

Стаття 5 
1. Національна політика та програми плануються та 

здійснюються за належного врахування законних інтере-
сів осіб, що належать до меншин.

2. Програми співпраці та допомоги між державами 
плануються та здійснюються за належного врахування за-
конних інтересів осіб, що належать до меншин.

Стаття 6 
державам слід співпрацювати у питаннях, що стосу-

ються осіб, що належать до меншин, в тому числі в обмі-
ні інформацією та досвідом, з метою розвитку взаєморо-
зуміння та довіри. 

Стаття 7 
державам слід співпрацювати з метою заохочення по-

важання прав, викладених у цій декларації.
Стаття 8 
1. Ніщо у цій декларації не заважає виконанню держа-
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вами їхніх міжнародних зобов’язань стосовно осіб, що на-
лежать до меншин. Зокрема, державам слід сумлінно ви-
конувати обов’язки та зобов’язання, які вони прийняли на 
себе у відповідності з міжнародними договорами та угода-
ми, учасниками яких вони є.

2. Здійснення прав, викладених у цій декларації, не за-
вдає шкоди здійсненню усіма особами загальновизнаних 
прав людини та основних свобод.

3. Заходи, яких вживають держави з метою забезпе-
чення ефективного здійснення прав, викладених у цій 
декларації, не вважаються prima facil суперечними з 
принципами рівності, що закріплені у Загальній деклара-
ції прав людини.

4. Ніщо у цій декларації не може бути витлумачено як 
таке, що допускає будь-яку діяльність націй, включаючи 
принципи поважання суверенної рівності, територіальної 
цілісності та політичної незалежності держав.

Стаття 9 
Спеціалізовані установи Організації Об’єднаних Націй 

та інші організації сприяють повному здійсненню прав та 
принципів, викладених у цій декларації, в рамках їхніх 
відповідних сфер компетенцій.

ДЕкЛАРАцІЯ СОцІАЛьнОгО ПРОгРЕСУ 
І РОЗВиТкУ

від 11 грудня 1969 року

генеральна асамблея, пам’ятаючи про зобов’язання 
членів Організації Об’єднаних Націй відповідно до Ста-
туту приймати спільні і самостійні дії в співробітництві з 
Організацією для сприяння підвищенню рівня життя, по-
вній зайнятості й умовам населення економічного і соці-
ального прогресу і розвитку, 

підтверджуючи віру в права людини й основні свободи 
й у принципи миру, достоїнства і цінності людської особис-
тості і соціальної справедливості, проголошені в Статуті, 

нагадуючи про принципи, що містяться в Загальній де-
кларації прав людини, Міжнародних пактах про права лю-
дини, декларації прав дитини, декларації про надання не-
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залежності колоніальним країнам і народам, Міжнародній 
конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискриміна-
ції і декларації Організації Об’єднаних Націй про ліквіда-
цію усіх форм расової дискримінації, декларації про по-
ширення серед молоді ідеалів миру, взаємної поваги і вза-
єморозуміння між народами, декларації про ліквідацію 
дискримінації у відношенні жінок і резолюціях Організації 
Об’єднаних Націй, з огляду на норми, уже встановлені 
для досягнення соціального прогресу в статутах, конвен-
ціях, рекомендаціях і резолюціях Міжнародної організа-
ції праці, Продовольчої і сільськогосподарської організації 
Об’єднаних Націй, Організації Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури, Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй і 
інших відповідних організацій, 

виходячи з переконання, що людина може домогтися 
повного здійснення своїх сподівань лише в умовах спра-
ведливого соціального порядку і що, отже, кардиналь-
не значення має прискорення соціального й економічно-
го прогресу всюди, що сприяє міжнародному миру і солі-
дарності, 

виходячи з переконання, що міжнародний мир і безпе-
ка, з одного боку, і соціальний прогрес і економічний роз-
виток – з іншого, знаходяться в тісній взаємозалежності і 
взаємно впливають один на одного, 

переконана в тім, що мирне співіснування, дружні від-
носини і співробітництво серед держав з різними соці-
альними, економічними і політичними системами можуть 
сприяти соціальному розвитку, 

підкреслюючи взаємозалежність економічного і соці-
ального розвитку в рамках більш широкого процесу рос-
ту і перетворення, а також значення стратегії комплексно-
го розвитку, що цілком враховує соціальні аспекти на всіх 
стадіях, 

шкодуючи про недостатній прогрес, досягнутий у сві-
товому соціальному стані, незважаючи на зусилля держав 
і міжнародного співтовариства, 

визнаючи, що основну відповідальність за розвиток 
країн, що розвиваються, несуть самі ці країни, і підтвер-
джуючи нагальну потребу зменшити і, в остаточному під-
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сумку, ліквідувати розрив між рівнем життя економічно 
більш розвинених країн і країн, що розвиваються, з цією 
метою держави-члени повинні нести відповідальність за 
проведення внутрішньої зовнішньої політики, спрямова-
ної на сприяння соціальному розвитку в усьому світі і, зо-
крема, на надання допомоги країнам, що розвиваються, у 
прискоренні їхнього економічного зростання, 

визнаючи термінову необхідність присвятити справі 
миру і соціального прогресу ресурси, що витрачаються на 
озброєння і непродуктивно витрачаються на конфлікти і 
знищення, 

усвідомлюючи внесок, що наука і техніка можуть зро-
бити на задоволення загальних потреб людства, 

вважаючи, що першочерговою задачею всіх держав і 
міжнародних організацій є усунення з життя суспільства 
всіх негараздів і перешкод на шляху соціального прогресу, 
і, насамперед, таких, як нерівність, експлуатація, війна, 
колоніалізм і расизм, 

бажаючи сприяти прогресу всього людства в справі до-
сягнення цих цілей і перебороти всі перешкоди на шляху 
їхнього здійснення, 

урочисто проголошує дану декларацію соціального 
прогресу і розвитку і закликає до здійснення національ-
них і міжнародних дій з метою використання її як загаль-
ної основи політики соціального розвитку: 

частина І
Принципи

Стаття 1 
Усі народи і всі люди, незалежно від раси, кольору шкі-

ри, статі, мови, віросповідання, національності, етнічного 
походження, сімейного чи соціального стану, або політич-
них чи інших переконань, мають право жити в гідних умо-
вах і в умовах свободи і користуватися плодами соціально-
го прогресу і повинні, зі своєї сторони, сприяти йому.

Стаття 2 
Соціальний прогрес і розвиток ґрунтуються на пова-

зі достоїнства і цінності людської особистості і забезпечу-
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ють розвиток прав людини і соціальної справедливості, що 
вимагає: 

a) негайної й остаточної ліквідації усіх форм нерівності, 
експлуатації народів і окремих осіб, колоніалізму, расиз-
му, включаючи нацизм і апартеїд, і всякої іншої політики 
й ідеології, що суперечать цілям і принципам Організації 
Об’єднаних Націй; 

b) визнання й ефективного здійснення цивільних і по-
літичних прав, а також економічних, соціальних і культур-
них прав без усякої дискримінації.

 Стаття 3 
Основними умовами соціального прогресу і розвитку 

вважаються: 
a) національна незалежність, заснована на праві наро-

дів на самовизначення; 
b) принцип невтручання у внутрішні справи держав; 
c) повага суверенітету і територіальної цілісності дер-

жав; 
d) невід’ємний суверенітет кожної держави над своїми 

природними багатствами і ресурсами; 
e) право і відповідальність кожної держави і, у тій мірі, 

у якій це стосується кожної нації і народу, вільно визна-
чати свої власні цілі соціального розвитку, встановлювати 
свій порядок черговості і визначати, відповідно до прин-
ципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, засоби і ме-
тоди їхнього досягнення без усякого втручання ззовні; 

f) мирне співіснування, мир, дружні відносини і спів-
робітництво держав незалежно від розходжень між їх со-
ціальними, економічними і політичними системами. 

Стаття 4 
родині як основному осередку суспільства і природного 

середовища для росту і благополуччя всіх її членів, особли-
во дітей і молоді, повинні надаватися допомога і захист, 
для того щоб вона могла цілком виконувати свої обов’язки 
в колективі. батьки мають виключне право вільно і з по-
вною відповідальністю визначати число своїх дітей і тер-
міни між їх народженням.

Стаття 5 
Соціальний прогрес і розвиток вимагають повного ви-

користання людських ресурсів, включаючи, зокрема: 
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a) заохочення творчої ініціативи в атмосфері освіченої 
суспільної думки; 

b) розподіл інформації національного і міжнародного 
характеру з метою розвитку в особистості усвідомлення 
змін, що відбуваються в суспільстві в цілому; 

c) активна участь всіх елементів суспільства, в індиві-
дуальному порядку чи через асоціації, у визначенні і здій-
сненні загальних цілей розвитку в умовах повної поваги 
основних свобод, закріплених у Загальній декларації прав 
людини; 

d) особам, що перебувають в несприятливих умовах чи 
економічно відсталим прошаркам населення забезпечен-
ня рівних можливостей соціального й економічного роз-
витку з метою створення ефективного інтегрованого сус-
пільства.

 Стаття 6 
Соціальний розвиток вимагає надання кожній людині 

права на працю і вільний вибір заняття. 
Соціальний прогрес і розвиток вимагають участі всіх 

членів суспільства в продуктивній і суспільно корисній 
праці і встановлення, відповідно до прав людини й осно-
вних воль, а також відповідно до принципів справедли-
вості і соціальної функції власності, таких форм власнос-
ті на землю і засоби виробництва, що виключають будь-
які форми експлуатації людини, забезпечують рівні пра-
ва на власність для всіх і створюють умови, що ведуть до 
справжньої рівності серед людей. 

Стаття 7 
швидке збільшення національного доходу і багатства і 

їхній справедливий розподіл серед усіх членів суспільства 
лежать в основі всякого соціального прогресу, і тому вони 
повинні бути в центрі діяльності кожної держави й уряду. 

Поліпшення положення країн, що розвиваються, у між-
народній торгівлі, зокрема шляхом забезпечення країнам, 
що розвиваються сприятливих умов торгівлі і справедли-
вих і вигідних цін для збуту їхніх товарів необхідно для 
того, щоб дати можливість збільшити національний доход 
і сприяти соціальному розвитку.

 Стаття 8 
кожному уряду належить першорядна роль і кінцева 
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відповідальність у справі забезпечення соціального про-
гресу і добробуту його народу, планування заходів соці-
ального розвитку як частини всебічних планів розвитку, 
об’єднання чи заохочення і координації всіх національних 
зусиль для досягнення цієї мети і здійснення необхідних 
змін у соціальній структурі. При плануванні заходів в об-
ласті соціального розвитку належним чином враховуються 
розмаїтість у потребах і розвинутих районів і районів, що 
розвиваються, міських і сільських районів кожної країни.

Стаття 9 
Соціальний прогрес і розвиток - загальна справа між-

народного співтовариства, що шляхом погоджених міжна-
родних дій доповнює національні зусилля, спрямовані на 
підвищення рівня життя народів. 

Соціальний прогрес і економічний ріст вимагають ви-
знання загальної зацікавленості всіх націй у розвідці, охо-
роні, використанні й експлуатації винятково в мирних ці-
лях і в інтересах усього людства районів навколишнього 
середовища, таких як космічний простір, дно морів і океа-
нів і його надр за межами національної юрисдикції, відпо-
відно до принципів і цілей Статуту Організації Об’єднаних 
Націй. 

частина ІІ
цілі

Соціальний прогрес і розвиток повинні бути спрямова-
ні на постійне підвищення матеріального і духовного рів-
ня життя всіх членів суспільства при повазі і здійсненні 
прав людини й основних свобод шляхом досягнення на-
ступних головних цілей: 

Стаття 10 
a) Забезпечення права на працю на всіх рівнях, пра-

ва створювати професійні союзи й асоціації робітників і 
укладати колективні договори; сприяння повної продук-
тивної зайнятості, створення справедливих і сприятливих 
умов роботи для всіх, включаючи поліпшення санітарних 
умов і охорони праці, забезпечення без якої-небудь дис-
кримінації справедливої винагороди за працю, установ-
лення мінімального рівня заробітної плати, досить високо-
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го для забезпечення задовільного рівня життя; захист спо-
живача; 

b) ліквідація голоду і недоїдання і гарантія права на 
належне харчування; 

c) ліквідація убогості; забезпечення неухильного підви-
щення рівня життя, а також справедливий і рівномірний 
розподіли доходів; 

d) досягнення найвищого рівня охорони здоров’я і за-
безпечення охорони здоров’я всього населення, по можли-
вості, безкоштовно; 

e) Викорінювання неграмотності, забезпечення пра-
ва на загальний доступ до культури і на безкоштовне 
обов’язкове навчання на початковому рівні, і на безко-
штовне навчання на всіх рівнях; підвищення загального 
рівня освіти протягом усього життя; 

f) Забезпечення всіх, особливо осіб, що мають низькі 
прибутки і великі родини, задовільними житлами і кому-
нальним обслуговуванням. 

Соціальний прогрес і розвиток повинні бути рівною мі-
рою спрямовані на досягнення наступних головних цілей:

 Стаття 11 
a) Надання всебічного соціального забезпечення і по-

слуг соціального піклування, створення і поліпшення сис-
теми соціального забезпечення і страхування для всіх осіб, 
що через хворобу, непрацездатність чи похилий віку тим-
часово чи постійно не можуть заробляти на життя, з ме-
тою забезпечення належного рівня життя для таких осіб, 
їхніх родин і утриманців; 

b) Охорона прав матері і дитини; турбота про вихован-
ня і здоров’я дітей, проведення заходів, спрямованих на 
охорону здоров’я і добробуту жінок і особливо працюю-
чих матерів під час вагітності і дитячого віку їхніх дітей, а 
також матерів, заробіток яких є єдиним джерелом забез-
печення родини; надання жінкам відпусток і посібників 
у зв’язку з вагітністю і материнством зі збереженням за 
ними місця роботи і зарплати; 

c) Захист прав і забезпечення добробуту дітей, старих і 
інвалідів; забезпечення захисту людей, що страждають фі-
зичними і розумовими недоліками; 

d) Виховання молоді в дусі ідеалів справедливості і 
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миру, взаємної поваги і розуміння між народами; поши-
рення серед неї цих ідеалів; сприяння повній участі моло-
ді в процесі національного розвитку; 

e) Проведення заходів в області соціального захисту й 
усунення умов, що породжують злочинність, правопору-
шення й особливо злочинність неповнолітніх; 

f) гарантія того, що до відома кожної людини без 
якої-небудь дискримінації будуть доведені його права й 
обов’язки і що він буде одержувати необхідну допомогу в 
здійсненні й охороні своїх прав. 

далі, соціальний прогрес і розвиток повинні бути спря-
мовані на досягнення наступних головних цілей: 

Стаття 12 
a) Створення умов для швидкого і неухильного соці-

ального й економічного розвитку, особливо в країнах, що 
розвиваються: зміна міжнародних економічних відносин, 
застосування нових і ефективних методів міжнародного 
співробітництва, при яких рівність можливостей повинна 
бути прерогативою як країн, так і окремих осіб усереди-
ні країни; 

b) ліквідація усіх форм дискримінації й експлуатації і 
всякої іншої практики й ідеології, що суперечать цілям і 
принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй; 

c) ліквідація усі форм іноземної економічної експлуата-
ції, зокрема експлуатації, здійснюваної міжнародними мо-
нополіями, для того щоб дати народу кожної країни мож-
ливість цілком скористатися благами своїх національних 
ресурсів. 

І, нарешті, соціальний прогрес і розвиток повинні бути 
спрямовані на досягнення наступних головних цілей: 

Стаття 13 
a) рівноправна участь розвитих і країн, що розвива-

ються, у використанні досягнень науки і техніки, усе більш 
широке застосування науки і техніки на благо соціального 
розвитку суспільства; 

b) Установлення гармонійної рівноваги між науковим, 
технічним і матеріальним прогресом і інтелектуальним, 
духовним, культурним і моральним розвитком людства; 
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частина ІІІ
Засоби і методи

На основі принципів, викладених у даній декларації, 
для досягнення цілей соціального прогресу і розвитку по-
трібна мобілізація необхідних ресурсів шляхом національ-
них чи міжнародних дій з наданням особливої уваги та-
ким засобам і методам, як:

 Стаття 14 
a) Планування соціального прогресу і розвитку як скла-

дова частина планування загального пропорційного роз-
витку; 

b) Установлення, де це необхідно, національних систем 
по розробці і проведенню в життя соціальної політики і 
програм, сприяння з боку зацікавлених держав планово-
му регіональному розвитку з обліком різних регіональних 
умов і потреб, зокрема розвитку районів, що знаходять-
ся в несприятливих чи відсталих умовах у порівнянні з ін-
шою частиною країни; 

c) Заохочення основних і прикладних соціальних дослі-
джень, особливо порівняльних міжнародних досліджень, 
стосовно до планування і виконання програм соціально-
го розвитку. 

Стаття 15 
a) Уживання заходів для забезпечення належним чи-

ном ефективної участі всіх елементів суспільства в розроб-
ці і виконанні національних планів і програм економічно-
го і соціального розвитку; 

b) Уживання заходів для розширення участі широких 
народних мас в економічному, соціальному, культурному 
і політичному житті країн за посередництвом національ-
них урядових органів і неурядових організацій, коопера-
тивів, сільських асоціацій, організацій трудящих і робото-
давців, а також жіночих і молодіжних організацій за до-
помогою таких методів, як національні і регіональні плани 
соціального чи економічного прогресу й общинного розви-
тку, з метою досягнення повної інтеграції національного 
суспільства, прискорення процесу соціальної мобільності і 
зміцнення демократичної системи; 
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c) Мобілізація суспільної думки як на національному, 
так і на міжнародному рівні в підтримку принципів і ці-
лей соціального прогресу і розвитку; 

d) Поширення соціальної інформації на національному 
і міжнародному рівнях, для того щоб доводити до відома 
населення обставини, що змінюються, у суспільстві в ціло-
му і просвіщати споживача. 

Стаття 16 
a) Максимальна мобілізація всіх національних ресур-

сів і їх раціональне й ефективне використання, сприяння 
збільшенню і прискоренню продуктивних капіталовкла-
день у соціальній і економічній областях і в області зайня-
тості, орієнтації суспільства в напрямку процесу розвитку; 

b) Прогресивне збільшення необхідних бюджетних і ін-
ших ресурсів, що необхідні для фінансування соціальних 
аспектів розвитку; 

c) досягнення справедливого розподілу національного 
доходу шляхом використання, зокрема, податкової систе-
ми і державних витрат як інструмент справедливого роз-
поділу і перерозподілу доходу для сприяння соціальному 
прогресу; 

d) Уживання заходів, спрямованих на недопущення та-
кого відтоку капіталу з країн, що розвиваються, що міг би 
завдати шкоди їх економічному і соціальному розвитку.

 Стаття 17 
a) Уживання заходів для прискорення процесу інду-

стріалізації, особливо в країнах, що розвиваються, з на-
лежним обліком її соціальних аспектів в інтересах усьо-
го населення; розвиток відповідної організаційної і зако-
нодавчої структури, що сприяє безупинному і всебічно-
му росту промислового сектора; уживання заходів по по-
доланню несприятливих соціальних наслідків, що мо-
жуть виникнути в результаті урбанізації й індустріалізації, 
включаючи автоматизацію; підтримка належної рівнова-
ги між сільським і міським розвитком і, зокрема, уживан-
ня заходів по оздоровленню умов життя передусім у вели-
ких промислових центрах; 

b) комплексне планування з метою розв’язання про-
блем урбанізації і містобудування; 

c) розробка всебічних планів розвитку сільських райо-
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нів з метою підвищення життєвого рівня сільського насе-
лення і полегшення таких відносин між містом і селом і 
відповідного розподілу населення, що будуть сприяти рів-
ноправному національному розвитку і соціальному про-
гресу; 

d) Уживання заходів для відповідного контролю над 
використанням землі в інтересах суспільства. 

досягнення цілей соціального прогресу і розвитку рів-
ною мірою вимагає запровадження наступних засобів і 
методів: 

Стаття 18 
a) Прийняття відповідних законодавчих, адміністра-

тивних і інших заходів для забезпечення для всіх не тільки 
політичних і цивільних прав, але і повного здійснення еко-
номічних, соціальних і культурних прав без будь-якої дис-
кримінації; 

b) Сприяння заснованим на демократичних принци-
пах соціальним і організаційним реформам і стимулам до 
змін, що необхідні для усунення усіх форм дискримінації 
й експлуатації і ведуть до високих темпів економічного і 
соціального прогресу, включаючи аграрну реформу, при 
якій системи землеволодіння і землекористування щонай-
краще служили би цілям соціальної справедливості й еко-
номічного розвитку; 

c) Уживання заходів для різного збільшення і диверси-
фікованості сільськогосподарського виробництва, зокре-
ма шляхом проведення демократичних аграрних реформ, 
з метою забезпечення достатнього і добре збалансованого 
постачання продовольством, справедливого розподілу його 
серед усього населення і поліпшення норм харчування; 

d) Уживання заходів по впровадженню, за участю уря-
ду, програм будівництва недорогих жител як у сільських, 
так і в міських районах;

Стаття 19 
a) Надання безкоштовного обслуговування в області 

охорони здоров’я всьому населенню і забезпечення того, 
щоб відповідні профілактичні і лікувальні установи, а та-
кож медичне обслуговування були доступні усім; 

b) Прийняття і запровадження законодавчих мір і ад-
міністративних положень з метою здійснення всебічних 
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програм в області соціального забезпечення і соціального 
піклування, а також поліпшення і координації існуючого 
обслуговування; 

c) Уживання заходів і надання обслуговування в об-
ласті соціального забезпечення робітникам-мігрантам 
і їхнім родинам відповідно до положень конвенції N97 
Міжнародної організації праці й інших міжнародних до-
кументів, що стосуються робітників-мігрантів; 

d) Уживання належних заходів по відновленню працез-
датності осіб з розумовими чи фізичними вадами, особли-
во дітей і молоді, для того щоб допомогти їм у можливо по-
вній мірі стати корисними членами суспільства; такі захо-
ди повинні включати надання лікування і технічних при-
стосувань, можливостей утворення, професійної і соціаль-
ної орієнтації, навчання і пільг при працевлаштуванні, а 
також надання інших видів необхідної допомоги, створен-
ня соціальних умов, у яких непрацездатні особи не підда-
валися би дискримінації через своїх недоліків.

Стаття 20 
a) Надання повних демократичних воль професійним 

союзам, свободи асоціацій для всіх трудящих, включаю-
чи право на укладання колективних договорів і страйку, 
визнання права створювати інші організації трудящих; 
забезпечення можливості для більш широкої участі про-
фесійних союзів в економічному і соціальному розвитку; 
ефективна участь усіх членів професійних союзів у рішен-
ні економічних і соціальних питань, що торкаються їхніх 
інтересів; 

b) Поліпшення умов гігієни і безпеки праці робітників 
за допомогою відповідних технологічних і законодавчих 
заходів і забезпечення матеріальних умов для здійснення 
цих заходів, включаючи обмеження робочих годин; 

c) Уживання відповідних заходів для розвитку гармо-
нійних промислових відносин.

Стаття 21 
a) Підготовка національних кадрів і персоналу, вклю-

чаючи адміністративний, управлінський, професійний і 
технічний персонал, необхідний для соціального розвитку 
і здійснення планів і політики загального розвитку; 

b) Уживання заходів з метою прискорення розширення 
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і поліпшення загальної професійної і технічної освіти, під-
готовка і перепідготовка кадрів, що повинне забезпечува-
тися безкоштовно на всіх рівнях; 

c) Підвищення загального рівня освіти; розвиток і роз-
ширення національних засобів масової інформації, їх ра-
ціональне і повне використання для забезпечення безпе-
рервного процесу освіти всього населення і заохочення до 
участі його в області соціального розвитку; конструктив-
не використання вільного часу, особливо часу дітей і під-
літків; 

d) розробка національної і міжнародної політики і за-
ходів, спрямованих на те, щоб уникнути “відпливу умів” і 
його несприятливих наслідків.

 Стаття 22 
a) розробка і координація політики і заходів, спрямо-

ваних на зміцнення істотно важливих функцій родини як 
основного осередку суспільства; 

b) розробка і введення в необхідних випадках програм 
в області народонаселення в рамках національної демо-
графічної політики і як складову частину загального ме-
дичного обслуговування, у тому числі програм навчання, 
підготовки персоналу і надання родинам знань і засобів, 
що дали б їм можливість здійснювати своє право на віль-
не і відповідальне рішення питання про число дітей і про-
міжки між їх народженням; 

c) Створення в інтересах дітей і працюючих батьків 
відповідних дитячих установ. 

досягнення цілей соціального прогресу і розвитку ви-
магає, нарешті, запровадження наступних засобів і мето-
дів.

 Стаття 23 
a) Установлення для країн, що розвиваються, завдань 

у відношенні темпів економічного росту в рамках політи-
ки Організації Об’єднаних Націй в області розвитку, до-
сить високих, щоб забезпечити значне прискорення їхніх 
темпів росту; 

b) Надання більшої допомоги на більш сприятливих 
умовах; виконання завдання по наданню допомоги в об-
сязі не менш 1 відсотка валового національного продукту 
(у ринкових цінах) передових в економічних відносинах 
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країн; загальне полегшення умов надання позик країнам, 
що розвиваються, шляхом установлення низьких пільго-
вих ставок на позики і тривалі пільгові терміни погашен-
ня позик, а також гарантія того, що надання таких позик 
буде ґрунтуватися строго на соціально-економічних кри-
теріях, що не залежать від яких-небудь політичних розу-
мінь; 

c) Надання технічної, фінансової і матеріальної допо-
моги як на двосторонній, так і на багатобічній основі в 
можливо більш повному обсязі і на сприятливих умовах, 
поліпшення координації міжнародної допомоги для досяг-
нення соціальних цілей національних планів розвитку; 

d) Надання країнам, що розвиваються, технічної, фі-
нансової і матеріальної допомоги і створення сприятли-
вих умов, для того щоб допомогти цим країнам безпосе-
редньо здійснювати експлуатацію їхніх національних ре-
сурсів і природних багатств і тим самим дозволити наро-
дам цих країн повною мірою скористатися своїми націо-
нальними ресурсами; 

e) розширення міжнародної торгівлі, заснованої на 
принципах рівності і недопущення дискримінації; ви-
правлення положення країн, що розвиваються, у міжна-
родній торгівлі за допомогою справедливих умов торгів-
лі; уведення загальної, не заснованої на взаємності, не-
дискримінаційної системи преференцій для експорту кра-
їн, що розвиваються, у розвиті країни; укладання і вико-
нання загальних і всебічних товарних угод і фінансуван-
ня достатніх буферних запасів міжнародними фінансови-
ми установами.

Стаття 24 
a) Посилення міжнародного співробітництва з метою 

забезпечення міжнародного обміну інформацією, знання-
ми і досвідом в області соціального прогресу і розвитку; 

b) Можливо більш широке міжнародне технічне, нау-
кове і культурне співробітництво і взаємне використання 
досвіду країн з різними економічними і соціальними сис-
темами і з різним рівнем розвитку на основі взаємної ви-
годи і суворого дотримання і поваги національного суве-
ренітету; 

c) Усе більш широке застосування науки і техніки для 
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соціального й економічного розвитку, заходу щодо пере-
дачі країнам, що розвиваються, технічних знань, вклю-
чаючи технологію виробництва і патенти, а також заходу 
щодо обміну цими знаннями. 

Стаття 25 
a) розробка правових і адміністративних заходів для 

захисту і поліпшення навколишнього середовища як на 
національному, так і на міжнародному рівні. 

b) використання й експлуатація, відповідно до належ-
них міжнародних норм, ресурсів таких районів навколиш-
нього середовища, як космічний простір і дно морів і оке-
анів і його надр за межами дії національної юрисдикції на 
додаток до наявного в будь-якій країні, незалежно від її 
географічного положення, національним ресурсам для до-
сягнення економічного і соціального прогресу і розвитку, 
з приділенням особливої уваги інтересам і потребам кра-
їн, що розвиваються.

Стаття 26 
Відшкодування, включаючи реституції і репарації, 

збитку як соціального, так і економічного характеру, за-
подіяного в результаті агресії і незаконної окупації тери-
торії агресором. 

Стаття 27 
a) досягнення загального і повного роззброювання і по-

ступове спрямування ресурсів, що вивільняються, на ви-
користання для економічного і соціального прогресу і до-
бробуту всіх народів і, зокрема, на благо країн, що розви-
ваються. 

b) Уживання заходів, що сприяють роззброюванню, 
включаючи, зокрема, повну заборону випробувань ядер-
ної зброї, заборона розробки, виробництва і нагромаджен-
ня запасів хімічної і бактеріологічної (біологічної) зброї і 
недопущення забруднення океанів і внутрішніх вод відхо-
дами ядерного виробництва. 
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ДЕкЛАРАциЯ 
О ПРАВЕ нА РАЗВиТиЕ

Резолюция 41/128 генеральной Ассамблеи ООн
от 4 декабря 1986 г. Вступила в силу 5 сентября 1991 г.

генеральная ассамблея, 
принимая во внимание цели и принципы Устава 

Организации Объединенных Наций касающиеся осущест-
вления международного сотрудничества в решении меж-
дународных проблем экономического, социального, куль-
турного и гуманитарного характера и в поощрении и раз-
витии уважения к правам человека и основным свободам 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии,

призывая, что развитие является всесторонним эконо-
мическим, социальным, культурным и политическим про-
цессом, направленным на постоянное повышение благо-
состояния всего населения и всех лиц на основе их актив-
ного, свободного и конструктивного участия в развитии 
и в справедливом распределении создаваемых в ходе его 
благ,

учитывая, что в соответствии с положениями Всеобщей 
декларации прав человека каждый человек имеет право 
на социальный и международный порядок, при котором 
права и свободы, изложенные в декларации, могут быть 
полностью осуществлены,

ссылаясь на положения Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах и Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах,

ссылаясь далее на соответствующие соглашения, кон-
венции, резолюции, рекомендации и другие документы 
Организации Объединенных Наций и ее специализиро-
ванных учреждений, касающиеся всестороннего разви-
тия человека, экономического и социального прогресса и 
развития всех народов, включая документы, касающиеся 
деколонизации, предупреждения дискриминации, уваже-
ния и соблюдения прав человека и основных свобод, под-
держания международного мира и безопасности и даль-
нейшего содействия развитию дружественных отношений 
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и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом,

напоминая о праве народов на самоопределение, в со-
ответствии с которым все народы имеют право на свобод-
ное определение своего политического статуса и осущест-
вление своего экономического, социального и культурного 
развития,

напоминая далее о праве народов осуществлять соглас-
но соответствующим положениям обоих Международных 
пактов о правах человека, свой полный и всецелый суве-
ренитет над всеми своими природными богатствами и ре-
сурсами,

учитывая обязательство государств в соответствии с 
Уставом содействовать всеобщему уважению и соблюде-
нию прав человека и основных свобод для всех без каких 
бы то ни было различий по признаку расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущес-
твенного положения, рождения или по иному признаку,

считая, что ликвидация массовых и грубых наруше-
ний прав человека народов и лиц, затрагиваемых такими 
ситуациями, которые являются результатом колониализ-
ма, неоколониализма, апартеида, всех форм расизма и 
расовой дискриминации, иностранного господства и ок-
купации, агрессии и угроз национальному суверенитету, 
национальному единству и территориальной целостности 
и угрозы войны, способствовала бы созданию условий, со-
действующих развитию значительной части человечества,

испытывая озабоченность с существованием серьезных 
препятствий на пути развития и полного самовыражения 
человека и народов, связанных, в частности, с отрицани-
ем гражданских, политических, экономических, социаль-
ных и культурных прав, и считая, что все права человека 
и основные свободы неделимы и взаимозависимы и что 
для содействия развитию должно уделяться одинако вое 
внимание и первостепенное значение осуществле нию, со-
действию и защите гражданских, политических экономи-
ческих, социальных и культурных прав и что вследствие 
этого содействие, уважение и осуществление некоторых 
прав человека и основных свобод не может служить оп-
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равданием отказа в других правах человека и основных 
свободах,

считая, что международный мир и безопасность явля-
ются важнейшими факторами осуществления права на 
развитие,

подтверждая, что существует тесная связь между разо-
ружением и развитием и что прогресс в области разоруже-
ния значительно ускорил бы прогресс в области развития 
и что средства, высвобождаемые в результате осущест-
вления мер по разоружению, должны быть направлены 
на экономическое и социальное развитие и благосостоя-
ние всех народов и, в частности, народов развивающихся 
стран,

признавая, что человек является основным субъектом 
процесса развития и что вследствие этого в политике в 
области развития человек должен рассматриваться как 
главный участник и бенефициарий развития,

признавая, что создание благоприятных условий для 
развития народов и индивидуумов является основной 
обязанностью их государств,

сознавая, что усилия, направленные на содействие раз-
витию и защиту прав человека на международном уровне, 
должны сопровождаться усилиями по установлению ново-
го международного экономического порядка,

подтверждая, что право на развитие является неотъ-
емлемым правом человека и что равенство возможностей 
для развития является прерогативой как государств, так и 
людей, составляющих государство,

провозглашает следующую декларацию о праве на 
развитие:

Статья 1 
1. Право на развитие является неотъемлемым правом 

человека, в силу которого каждый человек и все народы 
имеют право участвовать в таком экономическом, соци-
альном, культурном и политическом развитии, при кото-
ром могут быть полностью осуществлены все права чело-
века и основные свободы, а также содействовать ему и 
пользоваться его благами.

2. Право человека на развитие предполагает также 
осуществление в полной мере права народов на самооп-
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ределение, которое включает согласно соответствующим 
положениям обоих Международных пактов о правах чело-
века, осуществление их неотъемлемого права на полный 
суверенитет над всеми своими природными богатствами 
и ресурсами.

 Статья 2 
1. человек является основным субъектом процесса раз-

вития и должен быть активным участником и бенефициа-
рием права на развитие.

2. Все люди несут ответственность за развитие в инди-
видуальном и коллективном плане с учетом необходимос-
ти полного уважения прав человека и основных свобод, 
а также своих обязанностей перед обществом, которое 
только и может обеспечить свободное и полное развитие 
человеческой личности, и поэтому они должны поощрять 
и защищать соответствующий политический, социальный 
и экономический порядок, необходимый для развития.

3. государства имеют право и обязанность определять 
соответствующую национальную политику развития, на-
правленную на постоянное повышение благосостояния 
всего населения и всех отдельных лиц на основе их актив-
ного, свободного и конструктивного участия в развитии 
и в справедливом распределении создаваемых в ходе его 
благ.

Статья 3 
1. государства несут основную ответственность за со-

здание национальных и международных условий, благо-
приятных для осуществления права на развитие.

2. Осуществление права на развитие требует полного 
уважения принципов международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций.

3. государства должны сотрудничать друг с другом в 
обеспечении развития и устранении препятствий на его 
пути. государства должны осуществлять свои права и обя-
занности таким образом, чтобы содействовать установ-
лению нового международного экономического порядка, 
основанного на суверенном равенстве, взаимозависимос-
ти, взаимной заинтересованности и сотрудничестве меж-
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ду всеми государствами, а также поощрять соблюдение и 
осуществление прав человека. 

Статья 4 
1. государства должны принимать в индивидуальном 

и коллективном порядке меры, направленные на разра-
ботку политики в области международного развития с це-
лью содействия осуществлению в полном объеме права на 
развитие.

2. для обеспечения более быстрого развития развива-
ющихся стран необходимо принятие постоянных мер. В 
дополнение к усилиям, предпринимаемым развивающи-
мися странами, необходимо эффективное международное 
сотрудничество в предоставлении этим странам соответс-
твующих средств и возможностей для ускорения их всес-
тороннего развития.

 Статья 5 
государства должны принимать решительные меры, 

направленные на ликвидацию массовых и грубых нару-
шений прав человека народов и лиц, затрагиваемых таки-
ми ситуациями, которые являются результатом апартеи-
да, всех форм расизма и расовой дискриминации, колони-
ализма, иностранного господства и оккупации, агрессии, 
иностранного вмешательства и угроз национальному су-
веренитету, национальному единству и территориальной 
целостности, угрозы войны и отказа признать основопола-
гающее право народов на самоопределение. 

Статья 6 
1. Все государства должны сотрудничать в целях со-

действия поощрению и укреплению всеобщего уважения 
и соблюдению всех прав человека и основных свобод для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии.

2. Все права человека и основные свободы являются 
неделимыми и взаимозависимыми; одинаковое внимание 
и первостепенное значение должно уделяться осуществле-
нию, содействию и защите гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав.

3. государства должны принимать меры в целях ликви-
дации препятствий на пути развития, возникающих в ре-
зультате несоблюдения гражданских и политических прав, 
а также экономических, социальных и культурных прав.
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Статья 7 
Все государства должны содействовать установлению, 

поддержанию и укреплению международного мира и бе-
зопасности и с этой целью прилагать все усилия для дости-
жения всеобщего и полного разоружения под эффектив-
ным международным контролем, а также для обеспечения 
использования высвобождаемых в результате принятия 
эффективных мер по разоружению средств в целях всес-
тороннего развития, в частности развивающихся стран.

Статья 8 
1. государства должны принимать на национальном 

уровне все необходимые меры для осуществления права 
на развитие и обеспечить, в частности, равенство возмож-
ностей для всех в том, что касается доступа к основным 
ресурсам, образованию, здравоохранению, питанию, жи-
лью, занятости и справедливому распределению доходов. 
должны быть приняты эффективные меры по обеспече-
нию активной роли женщин в процессе развития. В целях 
ликвидации всех социальных несправедливостей должны 
быть проведены соответствующие экономические и соци-
альные реформы.

2. государства должны поощрять участие населения во 
всех областях в качестве важного фактора процесса раз-
вития и в осуществлении в полной мере всех прав челове-
ка. 

Статья 9 
1. Все изложенные в настоящей декларации аспекты 

права на развитие носят неделимый и взаимозависимый 
характер, и каждый из них следует рассматривать в кон-
тексте целого.

2. Ничто в настоящей декларации не может рас-
сматриваться как противоречащее целям и принципам 
Организации Объединенных Наций или как подразуме-
вающее предоставление какому-либо государству, груп-
пе или отдельному лицу права проводить какую-либо де-
ятельность или совершать действия, направленные на на-
рушение прав, изложенных во Всеобщей декларации прав 
человека и в Международных пактах о правах человека.

 Статья 10
Следует принимать меры для обеспечения полного осу-
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ществления и прогрессивного укрепления права на раз-
витие, включая разработку, принятие и осуществление 
политических, законодательных и других мер на нацио-
нальном и международном уровнях. 

кОнВЕнциЯ О кОРЕнныХ нАРОДАХ 
и нАРОДАХ, ВЕДУщиХ ПЛЕМЕннОй ОбРАЗ 

жиЗни В нЕЗАВиСиМыХ СТРАнАХ 
[кОнВЕнциЯ 169] 

Принята 27 июня 1989 года генеральной конферен-
цией Международной организации труда 

на ее семьдесят шестой сессии

генеральная конференция Международной организа-
ции труда,

созванная в женеве административным советом Меж-
дународного бюро труда и собравшаяся 7 июня 1989 года 
на семьдесят шестую сессию,

принимая к сведению международные нормы, содер-
жащиеся в конвенции 1957 года о коренном и другом на-
селении, ведущем племенной образ жизни,

ссылаясь на положения Всеобщей декларации прав 
человека, Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах, Международного пакта 
о гражданских и политических правах и многочисленные 
международные акты о предотвращении дискриминации,

считая, что изменения, имевшие место в международ-
ном праве за период после 1957 года, а также изменения 
в положении коренных народов и народов, ведущих пле-
менной образ жизни во всех регионах земного шара, вы-
зывают необходимость принятия новых международных 
норм по данному вопросу в целях ликвидации ориентации 
на ассимиляцию, содержащейся в ранее действовавших 
нормах,

признавая стремление указанных народов к осущест-
влению контроля над их собственными институтами, их 
образом жизни и их экономическим развитием, их стрем-
ление к сохранению и развитию их самобытности, языка 
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и религии в рамках тех государств, в которых они прожи-
вают,

отмечая тот факт, что во многих частях земного шара 
эти народы лишены возможности пользоваться основны-
ми правами человека в той же степени, что и остальная 
часть населения тех государств, в которых они прожива-
ют, и что нередко разрушаются их законы, их ценности, 
их обычаи и их перспективы,

обращая внимание на тот факт, что коренные народы 
и народы, ведущие племенной образ жизни, вносят вклад 
в культурное разнообразие, социальную и экологическую 
гармонию человечества и в международное сотрудничест-
во и взаимопонимание,

отмечая тот факт, что настоящие положения составле-
ны в сотрудничестве с Организацией Объединенных На-
ций, Продовольственной и сельскохозяйственной ор га  ни-
зацией Объединенных Наций, Организацией Объе ди нен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
и Всемирной организацией здравоохранения, а также с 
Межамериканским институтом по вопросам индейского 
населения, на соответствующих уровнях и в их соответс-
твующих областях, и что предлагается продолжать это со-
трудничество в деле содействия принятию указанных по-
ложений и обеспечения их применения,

постановив принять ряд предложений по частичному 
пересмотру конвенции 1957 года о коренном и другом на-
селении, ведущем племенной образ жизни (107), что явля-
ется четвертым пунктом повестки дня сессии,

постановив, что эти предложения принимают фор-
му международной конвенции, пересматривающей кон-
венцию 1957 года о коренном и другом населении, веду-
щем племенной образ жизни.

принимает сего ... июня месяца тысяча девятьсот во-
семьдесят девятого года нижеследующую конвенцию ко-
торая будет именоваться конвенцией 1989 года о корен-
ных народах и народах, ведущих племенной образ жизни.

Раздел I. Общая политика
Статья 1
1. Настоящая конвенция распространяется: 
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a) на народы, ведущие племенной образ жизни в неза-
висимых странах, социальные, культурные и экономичес-
кие условия которых отличают их от других групп наци-
онального сообщества и положение которых регулируется 
полностью или частично их собственными обычаями или 
традициями, или специальным законодательством;

b) на народы в независимых странах, которые рас-
сматриваются как коренные ввиду того, что они являются 
потомками тех, кто населял страну или географическую 
область, частью которой является данная страна, в период 
ее завоевания или колонизации или в период установле-
ния существующих государственных границ, и которые, 
независимо от их правового положения, сохраняют неко-
торые или все свои социальные, экономические, культур-
ные и политические институты.

2. Указание самих народов на их принадлежность к 
числу коренных или ведущих племенной образ жизни рас-
сматривается как основополагающий критерий для опре-
деления групп, на которые распространяются положения 
настоящей конвенции.

3. использование термина «народы» в настоящей 
конвенции не рассматривается как несущее какой-либо 
смысл в отношении прав, могущих заключаться в этом 
термине в соответствии с международным правом.

Статья 2
1. Правительства несут ответственность за проведе-

ние, с участием соответствующих народов, согласованной 
и систематической деятельности по защите прав этих на-
родов и установлению гарантий уважения их целостности.

2. Такая деятельность включает меры, направленные 
на: 

a) обеспечение того, чтобы лица, принадлежащие к со-
ответствующим народам, пользовались на равных основа-
ниях правами и возможностями, которые предоставляют-
ся национальным законодательством остальному населе-
нию страны;

b) содействие полному осуществлению социальных, 
экономических и культурных прав этих народов при ува-
жении их социальной и культурной самобытности, их обы-
чаев и традиций и их институтов;
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с) содействие лицам, принадлежащим к соответству-
ющим народам, в ликвидации различий в социально-эко-
номических условиях, которые могут существовать между 
коренными и другими членами национального сообщест-
ва, методами, соответствующими их стремлениям и обра-
зу их жизни.

Статья 3
1. коренные народы и народы, ведущие племенной об-

раз жизни, в полной мере беспрепятственно и без дискри-
минации пользуются правами человека и основными сво-
бодами. Положения настоящей конвенции распространя-
ются без дискриминации на мужчин и женщин, прина-
длежащих к указанным народам.

2. Никакие формы применения силы или принуждения 
не используются в нарушение прав человека и основных 
свобод соответствующих народов, в том числе прав, со-
держащихся к настоящей конвенции.

Статья 4
1. В случае необходимости применяются специальные 

меры для охраны лиц, принадлежащих к соответствую-
щим народам, их институтов, собственности, труда, куль-
туры и окружающей среды.

2. Такие специальные меры не противоречат свободно 
выраженным пожеланиям соответствующих народов.

3. Такие специальные меры никаким образом не нано-
сят ущерба бездискриминационному пользованию обще-
гражданскими правами.

Статья 5
При применении положений настоящей конвенции: 
a) признаются и охраняются указанные социальные, 

культурные, религиозные и духовные ценности и прак-
тика указанных народов и должным образом учитывает-
ся характер проблем, с которыми они сталкиваются как 
группы и как отдельные лица;

b) уважается неприкосновенность ценностей, практи-
ки и институтов указанных народов;

c) проводится политика, направленная на смягчение 
трудностей, переживаемых указанными народами в связи 
с новыми условиями жизни и труда, с участием соответс-
твующих народов и в сотрудничестве с ними.
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Статья 6
1. При применении положений настоящей конвенции 

правительства:
a) проводят с соответствующими народами консуль-

тации с использованием соответствующих процедур и, в 
частности, через их представительные институты, всякий 
раз, когда рассматриваются вопросы о принятии законо-
дательных или административных мер, которые могут не-
посредственно затрагивать их;

b) устанавливают процедуры, посредством которых 
указанные народы могут свободно и по крайней мере в 
неменьшей степени, чем другие группы населения, участ-
вовать в принятии на всех уровнях решений в выборных 
учреждениях и в административных и иных органах, от-
ветственных за политику и программу, которые касаются 
их;

c) создают условия для полного развития собственных 
учреждений и инициатив указанных народов и при необ-
ходимости предоставляют ресурсы, требующиеся для этих 
целей.

2. консультации, имеющие место в осуществление на-
стоящей конвенции, проводятся добросовестно и в фор-
ме, соответствующей обстоятельствам, с целью достиже-
ния договоренности или согласия в отношении предлага-
емых мер.

Статья 7
1. Соответствующие народы имеют право решать воп-

рос выбора собственных приоритетов для процесса раз-
вития в той мере, в какой он затрагивает их жизнь, их 
верования, институты, духовное благополучие и земли, 
которые они занимают или используют каким-либо иным 
образом, и право осуществлять контроль, по мере воз-
можности, за собственным экономическим, социальным 
и культурным развитием. кроме того, они участвуют в 
подготовке, осуществлении и оценке планов и программ 
национального и регионального развития, которые могут 
непосредственно их касаться.

2. Улучшение условий жизни и труда и повышение 
уровня здравоохранения и образования соответствующих 
народов с их участием и при их сотрудничестве являются 
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приоритетным вопросом в планах общего экономическо-
го развития населяемых ими областей. Специальные про-
екты развития указанных областей также составляются с 
учетом содействия такому улучшению.

3. При необходимости правительства, в сотрудничестве 
с соответствующими народами, обеспечивают проведение 
исследований для оценки влияния на них планируемой де-
ятельности с целью развития в ее социальном, духовном и 
культурном аспекте, а также в аспекте окружающей сре-
ды. результаты этих исследований рассматриваются как 
основные критерии осуществления такой деятельности.

4. В сотрудничестве с соответствующими народами 
правительства осуществляют меры по защите и сохране-
нию окружающей среды территорий, которые они заселя-
ют.

Статья 8
1. При применении к соответствующим народам на-

циональных законов должным образом учитываются их 
обычаи или обычное право.

2. Указанные народы имеют право сохранять собс-
твенные обычаи и институты, если они не противоречат 
основным правам, определенным национальной правовой 
системой, и международно признанным правам человека. 
При необходимости устанавливаются процедуры для раз-
решения конфликтов, могущих возникнуть при осущест-
влении данного принципа.

3. Применение пунктов 1 и 2 настоящей статьи не 
должно служить препятствием для лиц, принадлежащих 
к указанным народам, в осуществлении ими прав, предо-
ставляемых всем гражданам, и в несении соответствую-
щих обязанностей.

Статья 9
1. В той мере, в какой это совместимо с националь-

ной правовой системой и с правами человека, при рас-
смотрении правонарушений, совершаемых лицами, при-
надлежащими к соответствующим народам, проявляется 
уважение к методам, традиционно практикуемым этими 
народами.

2. Обычаи указанных народов, касающиеся уголовно-
правовых вопросов, принимаются во внимание органами 
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власти и судами, рассматривающими соответствующие 
судебные дела.

Статья 10
1. При применении к лицам, принадлежащим к ука-

занным народам, мер наказания, предусмотренных об-
щим законодательством, принимаются во внимание их 
экономические, социальные и культурные особенности.

2. Предпочтение перед тюремным заключением отда-
ется другим мерам наказания.

Статья 11
Привлечение лиц, принадлежащих к соответствующим 

народам, к принудительному выполнению каких-либо лич-
ных услуг в любой форме, оплачиваемых или неоплачивае-
мых, запрещается и наказуется по закону, кроме случаев, 
предусмотренных законом для всех граждан.

Статья 12
Соответствующие народы ограждаются от наруше-

ния их прав и имеют возможность индивидуально или 
через их представительные органы прибегать к юриди-
ческим процедурам для эффективной защиты этих прав. 
Принимаются меры, обеспечивающие, чтобы лица из чис-
ла указанных народов понимали такие юридические про-
цедуры и были поняты в ходе таковых, при необходимос-
ти — с помощью устного перевода или иных эффективных 
средств.

Раздел II. Земля
Статья 13
1. При применении положений данного раздела 

конвенции правительства учитывают особую важность 
для культуры и духовных ценностей соответствующих на-
родов их связи с землями или территориями — или с тем 
и другим, в зависимости от обстоятельств, — которые они 
занимают или используют иным образом, и в особенности 
важность коллективных аспектов этой связи.

2. использование в статьях 15 и 16 термина «земля» 
включает понятие территорий, охватывающих всю окру-
жающую среду районов, которые занимают или использу-
ют иным образом соответствующие народы.
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Статья 14
1. За соответствующими народами признаются права 

собственности и владения на земли, которые они традици-
онно занимают. кроме того, в случае необходимости, при-
меняются меры для гарантирования этим народам прав 
пользования землями, которые заняты не только ими, но 
к которым у них есть традиционный доступ для осущест-
вления их жизненно необходимой и традиционной де-
ятельности. Особое внимание обращается на положение 
кочевых народов и народов, практикующих переложное 
земледелие.

2. В случае необходимости правительства принимают 
меры для определения границ земель, которые традици-
онно занимают соответствующие народы, и для гаранти-
рования эффективной охраны их прав собственности и 
владения.

3. В рамках национальной правовой системы устанав-
ливаются необходимые процедуры разрешения споров по 
поводу земли со стороны соответствующих народов.

Статья 15
1. Специальные меры принимаются для охраны прав 

соответствующих народов на природные ресурсы, относя-
щиеся к их землям. Эти права включают право указанных 
народов на участие в пользовании и управлении этими ре-
сурсами и в их сохранении.

2. В случаях, когда государство сохраняет за собой 
собственность на минеральные ресурсы или ресурсы зем-
ных недр или права на другие ресурсы, относящиеся к 
землям, правительства устанавливают процедуры или 
обеспечивают сохранение процедур, посредством кото-
рых они проводят консультации с указанными народа-
ми с целью выяснения, наносится ли, и в какой степени, 
ущерб интересам этих народов — до начала осуществле-
ния или до выдачи разрешения на осуществление любых 
программ по разведке или эксплуатации таких ресурсов, 
относящихся к их землям. По мере возможности, соответс-
твующие народы участвуют в результатах такой деятель-
ности и получают справедливую компенсацию за любой 
ущерб, который может быть причинен им вследствие та-
кой деятельности.
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Статья 16
1. За исключением изложенного в нижеследующих 

пунктах настоящей статьи, соответствующие народы не 
выселяются с занимаемых ими земель.

2. Если переселение указанных народов считается не-
обходимым в виде исключительной меры, такое пересе-
ление имеет место только при наличии их свободного и 
сознательного согласия. При невозможности получить их 
согласие такое переселение имеет место только в соответс-
твии с установленными национальными законами долж-
ными процедурами, включая, при необходимости, офици-
альные расследования, предоставляющими соответствую-
щим народам возможность эффективного представитель-
ства.

3. При наличии возможности указанные народы полу-
чают право возвращения на свои традиционные земли по 
прекращении действия оснований, вызвавших переселе-
ние.

4. когда такое возвращение невозможно, что устанав-
ливается по согласию сторон или, в случае отсутствия та-
кого согласия, посредством соответствующих процедур, 
указанным народам предоставляются во всех возможных 
случаях земли, по качеству и своему правовому положе-
нию по меньшей мере равные ранее занимаемым землям 
и достаточные для удовлетворения их настоящих нужд и 
их дальнейшего развития. В случаях, когда соответству-
ющие народы предпочитают получение компенсации в 
денежном выражении или натурой, они получают такую 
компенсацию согласно соответствующим гарантиям.

5. Переселенные таким образом лица получают полную 
компенсацию за любые понесенные ими в связи с этим 
убытки или ущерб.

Статья 17
1. Соблюдаются установленные соответствующими на-

родами процедуры передачи прав на землю между лица-
ми, принадлежащими к этим народам.

2. С соответствующими народами консультируются 
всякий раз при рассмотрении их правомочий в вопросе 
отчуждения их земель или иных форм передачи их прав 
на эти земли за пределы их собственной общины.
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3. Необходимо препятствовать лицам, не принадле-
жащим к указанным народам, в использовании обычаев 
указанных народов или в использовании незнания закона 
лицами, принадлежащими к указанным народам, в целях 
получения в собственность, во владение или в пользование 
земель, принадлежащих указанным народам.

Статья 18
Законом устанавливаются соответствующие санкции 

за неправомерное вторжение на земли соответствующих 
народов или за неправомерное пользование их землями, и 
правительства принимают меры для предотвращения та-
ких нарушений.

Статья 19
Национальные аграрные программы обеспечивают 

соответствующим народам условия, эквивалентные тем, 
которые предоставлены другим группам населения в от-
ношении:

а) предоставления этим народам дополнительной зем-
ли, если они не располагают площадью, необходимой для 
обеспечения нормального существования или всякого воз-
можного роста их численности;

b) предоставления средств, требуемых для содействия 
освоению земель, которыми уже владеют эти народы.

Раздел III. найм и условия занятости
Статья 20
1. Правительства, в рамках своих национальных зако-

нодательств и в сотрудничестве с соответствующими на-
родами, принимают специальные меры в отношении най-
ма и условий занятости трудящихся, если они не получают 
эффективной защиты по законам, распространяющимся 
на всех трудящихся.

2. Правительства делают все возможное для недопу-
щения какой-либо дискриминации между трудящимися, 
принадлежащими к соответствующим народам, и други-
ми трудящимися, в частности, в следующих вопросах: 

а) доступ к занятости, включая квалифицированный 
труд, а также меры по профессиональному продвижению 
и росту;
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b) равное вознаграждение за труд равной ценности;
с) медицинская и социальная помощь, безопасность 

и гигиена труда, все виды пособий по социальному обес-
печению и любые другие виды льгот, связанные с произ-
водством, а также жилье;

d) право на объединение и на свободное участие в лю-
бой законной профсоюзной деятельности, а также право 
заключать коллективные договоры с предпринимателями 
или с организациями предпринимателей.

3. Принятые меры включают меры, обеспечивающие: 
a) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответствую-

щим народам, включая сезонных и временных трудящих-
ся и трудящихся-мигрантов, занятых сельскохозяйствен-
ной и другой работой, а также тех, кто нанят вербовщика-
ми, пользовались защитой, предоставляемой националь-
ным законодательством и национальной практикой для 
других таких трудящихся в тех же секторах, и чтобы они 
получали полную информацию об имеющихся у них пра-
вах по трудовому законодательству и о средствах защиты 
их прав;

b) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответству-
ющим народам, не ставились в условия, представляющие 
опасность для их здоровья, в частности в связи с воздейс-
твием пестицидов и других токсических веществ;

c) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответствую-
щим народам, не были объектом систем принудительного 
найма, включая кабальный труд и другие формы долговой 
зависимости;

d) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответствую-
щим народам, пользовались равными для мужчин и жен-
щин возможностями и равным обращением в занятости 
и были защищены от попыток склонения к сожительству.

4. Особое внимание обращается на создание компетен-
тных служб инспекции труда в тех районах, где работают 
по найму трудящиеся, принадлежащие к соответствую-
щим народам, в целях обеспечения соблюдения положе-
ний данного раздела настоящей конвенции.
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Раздел IV. Профессиональная подготовка, кустар-
ные промыслы и сельские ремесла

Статья 21
лица, принадлежащие к соответствующим народам, 

пользуются по меньшей мере равными по сравнению с ос-
тальными гражданами возможностями в области профес-
сиональной подготовки.

Статья 22
1. Принимаются меры для содействия добровольному 

участию лиц, принадлежащих к соответствующим наро-
дам, в программах профессиональной подготовки общего 
назначения.

2. Если существующие программы профессиональной 
подготовки общего назначения не отвечают особым нуж-
дам соответствующих народов, правительства, при учас-
тии указанных народов, обеспечивают наличие специаль-
ных учебных программ и предоставляют материальное 
обеспечение для их профессиональной подготовки.

3. Все программы специальной подготовки исходят из 
требований экономической среды, социальных и культур-
ных условий и практических нужд соответствующих на-
родов. Все исследования, проводимые в этой связи, осу-
ществляются в сотрудничестве с этими народами, с кото-
рыми проводятся консультации по вопросам организации 
и выполнения таких программ. Там, где это возможно, 
указанные народы постепенно берут на себя ответствен-
ность за организацию и выполнение таких программ спе-
циальной подготовки, если они принимают соответствую-
щие решения.

Статья 23
1. кустарные промыслы, сельские и общинные про-

изводства, а также виды деятельности, обеспечивающие 
средства существования, и традиционные виды деятель-
ности соответствующих народов, такие как охота, рыбо-
ловство, звероловство и собирательство, получают при-
знание в качестве важных факторов сохранения их куль-
туры, их экономической самостоятельности и развития. 
Правительства, при участии этих народов, в необходимых 
случаях обеспечивают развитие таких видов деятельности 
и содействие им.
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2. По просьбе соответствующих народов им предостав-
ляется, по мере возможности, необходимая техническая и 
финансовая помощь с учетом традиционных технологий и 
культурных особенностей этих народов, а также с учетом 
важности неуклонного и справедливого развития.

Раздел V. Социальное обеспечение и здравоохране-
ние

Статья 24
Системы социального обеспечения постепенно вклю-

чают в сферу своего охвата соответствующие народы и 
применяются без какой-либо дискриминации по отноше-
нию к ним.

Статья 25
1. Правительства обеспечивают соответствующим на-

родам должное медицинское обслуживание или предо-
ставляют им ресурсы, позволяющие им организовывать 
и осуществлять такое обслуживание под собственную от-
ветственность и под их контролем, с тем чтобы по состоя-
нию своего физического и психического здоровья они мог-
ли находиться на наиболее высоком достижимом уровне.

2. Службы здравоохранения функционируют, по мере 
возможности, на местном уровне. Планирование этих 
служб и управление ими осуществляются в сотрудничес-
тве с соответствующими народами и учитывают их эко-
номические, географические, социальные и культурные 
условия, а также их традиционную превентивную меди-
цину, традиционные методы врачевания и лекарственные 
средства.

3. Система здравоохранения отдает предпочтение под-
готовке и найму работников здравоохранения из жителей 
местных общин и обеспечивает преимущественно первич-
ную медицинскую помощь при одновременном поддержа-
нии тесных связей со службами здравоохранения на дру-
гих уровнях.

4. Предоставление такого медицинского обслуживания 
координируется с другими социальными, экономически-
ми и культурными мерами, проводимыми в стране.
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Раздел VI. Образование и средства обращения
Статья 26
Принимаются меры, обеспечивающие, чтобы лица, 

принадлежащие к соответствующим народам, имели воз-
можность получать образование на всех уровнях на осно-
ваниях, по меньшей мере равных по сравнению с осталь-
ной частью национального сообщества.

Статья 27
1. Учебные программы и службы в области образова-

ния для соответствующих народов создаются и осущест-
вляются в сотрудничестве с ними так, чтобы они были 
ориентированы на их особые потребности и включали их 
историю, их знания и технологии, их системы ценностей, 
их перспективные социально-экономические цели и куль-
турные чаяния.

2. компетентный орган обеспечивает получение обра-
зования лицами, принадлежащими к указанным народам, 
и их участие в разработке и осуществлении программ в 
области образования.

3. кроме того, правительства признают право указан-
ных народов на создание собственных учебных заведений 
и средств обучения при условии, что они отвечают мини-
мальным нормам, установленным компетентным органом 
при консультации с этими народами. для этой цели предо-
ставляются соответствующие ресурсы.

Статья 28
1. дети соответствующих народов, по мере практичес-

кой возможности, обучаются грамоте на своем коренном 
языке или на языке, наиболее распространенном в той 
группе, к которой они принадлежат. При отсутствии та-
кой возможности компетентные органы власти проводят 
консультации с этими народами в целях принятия мер по 
решению данной задачи.

2. Принимаются необходимые меры, обеспечивающие, 
чтобы указанные народы имели возможность свободно 
владеть общенациональным языком или одним из офици-
альных языков страны.

3. Принимаются меры для сохранения коренных язы-
ков соответствующих народов и для содействия их разви-
тию и применению.
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Статья 29
Одной из целей образования для указанных народов 

является передача их детям общих знаний и навыков, ко-
торые помогут им в полной мере принять равноправное 
участие в жизни общины и национального сообщества.

Статья 30
1. Правительства принимает меры, отвечающие тра-

дициям и культуре соответствующих народов, для озна-
комления их с их правами и обязанностями, особенно в 
вопросах труда, экономических возможностей, образова-
ния и здравоохранения, в вопросах социального обслужи-
вания и прав, вытекающих из настоящей конвенции.

2. В случае необходимости, вышеизложенное осущест-
вляется посредством письменных переводов и с примене-
нием средств массовой информации на языках указанных 
народов.

Статья 31
Среди всех групп национального сообщества и особен-

но среди групп населения, имеющих самые непосредс-
твенные контакты с соответствующими народами, осу-
ществляются меры просветительного характера с целью 
искоренения предубеждений, которые они могут иметь по 
отношению к этим народам. для этого предпринимаются 
усилия, обеспечивающие, чтобы учебники по истории и 
другие учебные материалы давали справедливое, точное 
и информативно насыщенное изображение общества и 
культуры этих народов.

Раздел VII. Международные контакты и сотрудни-
чество

Статья 32
Правительства принимают, в том числе посредством 

международных соглашений, соответствующие меры для 
облегчения контактов и сотрудничества, осуществляемых 
через границы коренными народами и народами, ведущи-
ми племенной образ жизни, включая деятельность в эко-
номической, социальной, культурной и духовной областях 
и в области охраны окружающей среды.
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Раздел VIII. Управление
Статья 33
1. Правительственные органы, ответственные за воп-

росы, охватываемые настоящей конвенцией, обеспечива-
ют наличие учреждений или других соответствующих ме-
ханизмов для управления программами, затрагивающи-
ми интересы соответствующих народов, и обеспечивают 
наличие средств, необходимых для должного выполнения 
ими возложенных на них функций.

2. Указанные программы включают: 
a) планирование, координацию, проведение и оценку в 

сотрудничестве с соответствующими народами мер, пре-
дусмотренных настоящей конвенцией;

b) представление компетентному органу предложений 
относительно законодательных и других мер и контроль за 
осуществлением этих мер при сотрудничестве с соответс-
твующими народами.

Раздел IX. Общие положения
Статья 34
При определении характера и масштаба мер, кото-

рые следует проводить в целях применения настоящей 
конвенции, проявляется гибкость с учетом условий, ха-
рактерных для каждой страны.

Статья 35
Применение положений настоящей конвенции не 

сказывается отрицательно на правах и льготах соответс-
твующих народов, вытекающих из других конвенций и 
рекомендаций, международных актов, договоров или на-
циональных законов, постановлений, обычаев или согла-
шений.

Раздел X. Заключительные положения
Статья 36
Настоящая конвенция пересматривает конвенцию 

1957 года о коренном и другом населении, ведущем пле-
менной образ жизни.

Статья 37
Официальные грамоты о ратификации настоящей 

кон венции направляются генеральному директору Меж-
ду на родного бюро труда для регистрации.
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Статья 38
1. Настоящая конвенция имеет обязательную силу 

только для тех членов Международной организации тру-
да, ратификационные грамоты которых зарегистрирова-
ны генеральным директором.

2. Она вступит в силу через двенадцать месяцев после 
даты регистрации генеральным директором ратификаци-
онных грамот двух членов Организации.

3. Впоследствии настоящая конвенции вступит в силу 
для каждого члена Организации через двенадцать меся-
цев после даты регистрации его ратификационной грамо-
ты.

Статья 39
1. каждый член Организации, ратифицировавший на-

стоящую конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее 
первоначального вступления в силу может денонсировать 
ее заявлением о денонсации, направленным генеральному 
директору Международного бюро труда и зарегистриро-
ванным им. денонсация вступает в силу через год после 
даты ее регистрации.

2. для каждого члена Организации, который ратифи-
цировал настоящую конвенцию и в годичный срок по 
истечении указанных в предыдущем пункте десяти лет 
не воспользовался предусмотренным в настоящей статье 
правом на денонсацию, конвенция будет оставаться в 
силе на следующие десять лет, и впоследствии он сможет 
денонсировать ее по истечении каждого десятилетия в по-
рядке, предусмотренном в настоящей статье.

Статья 40
1. генеральный директор Международного бюро труда 

извещает всех членов Международной организации труда 
о регистрации всех ратификационных грамот и заявлений 
о денонсации, направленных ему членами Организации.

2. извещая членов Организации о регистрации получен-
ной им второй ратификационной грамоты, генеральный 
директор обращает их внимание на дату вступления в 
силу настоящей конвенции.

Статья 41
генеральный директор Международного бюро тру-

да направляет генеральному секретарю Организации 
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Объединенных Наций для регистрации в соответствии со 
статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций 
исчерпывающие сведения о всех ратификационных гра-
мотах и заявлениях о денонсации, зарегистрированных 
им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 42
В случаях, когда административный совет Меж ду-

народного бюро труда считает это необходимым, он пред-
ставляет генеральной конференции доклад о применении 
настоящей конвенции и рассматривает целесообразность 
включения в повестку дня конференции вопроса о ее пол-
ном или частичном пересмотре.

Статья 43
1. Если конференция примет новую конвенцию, пол-

ностью или частично пересматривающую настоящую 
конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено 
иное, то: 

a) ратификация каким-либо членом Организации но-
вой, пересматривающей конвенции влечет за собой авто-
матически, независимо от положений статьи 39, незамед-
лительную денонсацию настоящей конвенции при усло-
вии, что новая, пересматривающая конвенция вступила 
в силу;

b) со дня вступления в силу новой, пересматривающей 
конвенции настоящая конвенция закрыта для ратифика-
ции членами Организации.

2. Настоящая конвенция остается в любом случае в 
силе по форме и содержанию для тех членов Организации, 
которые ратифицировали ее, но не ратифицировали пере-
сматривающую конвенцию.

Статья 44
английский и французский тексты настоящей кон вен-

ции имеют одинаковую силу.
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АФРикАнСкАЯ ХАРТиЯ ПРАВ чЕЛОВЕкА 
и нАРОДОВ

Принята в июне 1981 г. Вступила в силу в январе 
1988 г.

Преамбула

африканские государства-члены Организации афри-
канского единства, участники настоящей конвенции, на-
званной “африканская хартия прав человека и народов”, 

памятуя решение 115 (хVI) Совещания глав государств 
и правительств на их шестнадцатой сессии, состоявшейся 
в Монровии (либерия) с 17 по 20 июля 1979 года «о раз-
работке предварительного проекта африканской хартии 
прав человека и народов, предусматривающей inter alia 
установление институтов в целях содействия и защиты 
прав человека и народов»; 

принимая во внимание хартию Организации афри-
канского единства, которая устанавливает, что «свобода, 
равенство, справедливость и достоинство являются сущес-
твенными условиями для достижения законных стремле-
ний африканских народов»; 

вновь подтверждая торжественное обещание, которое 
они единодушно дали в статье 2 указанной хартии - иско-
ренить все формы колониализма в африке, координиро-
вать и интенсифицировать свое сотрудничество и усилия 
для достижения лучшей жизни для народов африки и со-
действовать международному сотрудничеству, проявляя 
при этом должное уважение к Уставу ООН и Всеобщей де-
кларации прав человека; 

принимая во внимание значение их исторических тра-
диций и ценность африканской цивилизации, которые 
воодушевляют и характеризуют их отношение к концеп-
ции прав человека и народов; 

признавая, с одной стороны, что основные права про-
исходят из самого свойства человеческой личности, что 
подкрепляет их международную защиту, и, с другой сто-
роны, что реальность и уважение прав народов были бы 
необходимой гарантией прав человека; 
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учитывая, что обладание правами и свободами также 
предполагает и выполнение обязанностей со стороны каж-
дого; 

полагая, что впредь чрезвычайно важно уделять особое 
внимание праву на развитие, и что гражданские и поли-
тические права не могут быть отделены от экономичес-
ких, социальных и культурных прав как в их концепции, 
так и вообще, и что удовлетворение экономических, соци-
альных и культурных прав является гарантией для пользо-
вания гражданскими и политическими правами; 

сознавая свою обязанность в достижении всеобщей 
свободы африки, народы которой еще борются за свое 
достоинство и подлинную независимость и берут на себя 
обязательство уничтожить колониализм, неоколониализм, 
апартеид, сионизм и устранить агрессивные иностранные 
военные базы и все формы дискриминации, особенно те, 
которые основываются на расе, этнической группе, цвете 
кожи, пола, языка, религии или политических убеждений; 

вновь подтверждая свою приверженность принципам 
прав и свобод человека и народов, содержащимся в де-
кларациях, конвенциях и других документах, одобренных 
Организацией африканского единства, движением не-
присоединения и Объединенными Нациями; 

решительно убежденные в своей обязанности способс-
твовать и защищать права и свободы человека и народов, 
принимая во внимание значение, традиционно уделявше-
еся этим правам и свободам в африке; 

согласились о нижеследующем: 

чаСТь I 
ПраВа и ОбяЗаННОСТи

глава I
Права человека и народов

Статья 1
государства-члены Организации африканского единс-

тва, участники настоящей хартии, признают права, обя-
занности и свободы, содержащиеся в данной хартии, и 
обязуются принимать законодательные и иные меры с 
тем, чтобы все они стали действенными. 
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Статья 2
каждый получает права и свободы, признанные и га-

рантированные в настоящей хартии, без каких-либо раз-
личий в отношении расы, принадлежности к определен-
ной этнической группе, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных взглядов, национального или со-
циального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иных обстоятельств. 

Статья 3
1. Все равны перед законом. 
2. каждый находится в равной защите закона. 
Статья 4
человеческая жизнь неприкосновенна. каждый имеет 

право на уважение его жизни и целостности его личности. 
Никто не может быть произвольно лишен этого права. 

Статья 5
каждый имеет право на уважение достоинства, при-

сущего человеческой личности, и на признание его пра-
восубъектности, Всякие формы эксплуатации и умаления 
достоинства, особенно рабство, работорговля, пытки, жес-
ткое, бесчеловечное или унижающее достоинство наказа-
ние или обращение, должны быть запрещены. 

Статья 6
каждый имеет право на свободу и неприкосновенность 

личности. Никто не может быть лишен свободы иначе как 
по основаниям и условиям, предварительно определен-
ным законом, и частности, не может быть произвольно 
подвергнут аресту или задержанию. 

Статья 7
1. каждый имеет право на гласное рассмотрение его 

дела. Это включает: 
а) право обращаться к компетентным национальным 

органам за защитой в случае действий, нарушающих его 
основные права как они признаны конвенциями, закона-
ми, правилами или обычаями, находящимися в силе; 

b) право считаться невиновным до тех пор, пока вина 
не будет установлена компетентным судом или трибуна-
лом; 

с) право на защиту, включая право на защиту лично 
выбранным адвокатом; 
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d) право на рассмотрение дела в пределах разумного 
срока беспристрастным судом или трибуналом. 

2. Никто не может быть осужден за действия или упу-
щения, которые на момент их совершения не рассматрива-
лись преступлениями по закону. Не может быть назначено 
наказание, которое не было установлено за данное преступ-
ление на момент его совершения. Наказание является лич-
ным и может быть наложено только на преступника. 

Статья 8
Свобода совести и свободное отправление религиозных 

обрядов гарантируется. Никто не может, в соответствии с 
законом и порядком, быть подвергнутым мерам, ограни-
чивающим пользование этими свободами. 

Статья 9
1. каждый имеет право на доступ к информации. 
2. каждый имеет право на выражение и распростране-

ние своих взглядов в соответствии с законом. 
Статья 10
1. каждый имеет право на свободную ассоциацию, 

если он при этом следует закону. 
2. В соответствии с обязанностью солидарности, пре-

дусмотренной в статье 29, никто не может принуждаться 
вступать в ассоциацию. 

Статья 11
каждый имеет право свободно объединяться с дру-

гими. Пользование этим правом может быть предметом 
только таких ограничений, которые предусмотрены зако-
ном и, в частности, предписаны в интересах националь-
ной безопасности, спокойствия, здоровья, этики, прав и 
свобод других. 

Статья 12
1. каждый имеет право свободно перемещаться или 

селиться в пределах государства при условии соблюдения 
закона. 

2. каждый имеет право покидать любую страну, вклю-
чая свою собственную, а также возвращаться в свою стра-
ну. Это право может быть ограничено только на услови-
ях, предусмотренных в законе для защиты национальной 
безопасности, право порядка, общественного здоровья и 
морали. 
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3. каждый имеет право в случае преследования искать 
и получать убежище в других странах в соответствии с 
законодательством этих стран и международными согла-
шениями. 

4. иностранец, правомерно пребывающий на терри-
тории государства-участника настоящей хартии, может 
быть выслан только в силу решения, принятого в соответс-
твии с законом. 

5. Массовые высылки иностранцев запрещены. Массо-
вой является такая высылка, которая производится на на-
циональной, расовой, этнической или религиозной основе. 

Статья 13
1. каждый гражданин имеет право свободно участ-

вовать в управлении своим государством как непосредс-
твенно, так и через свободно избранных представителей в 
соответствии с положениями закона. 

2. каждый гражданин имеет право на равный доступ 
к публичной службе своего государства. 

3. каждый имеет право доступа к общественной собс-
твенности и учреждениям на условиях строгого равенства 
всех перед законом. 

Статья 14
Право собственности гарантируется. Оно может быть 

ограничено только тогда, когда этого требуют публичная 
необходимость или общие интересы общества и в соот-
ветствии с положениями, относящимися к этому закону. 

Статья 15
каждый имеет право на работу на справедливых и 

удовлетворительных условиях и получать равную оплату 
за равный труд. 

Статья 16
1. каждый имеет право на высший достижимый уро-

вень физического и психического здоровья. 
2. государства-участники настоящей хартии предпри-

мут необходимые меры по охране здоровья своего народа 
и по обеспечению медицинской помощью всех, кто в ней 
нуждается. 

Статья 17
1. каждый имеет право на образование. 
2. каждый может свободно принимать участие в куль-
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турной жизни своего общества. 
3.Охрана и защита моральных и традиционных цен-

ностей, признаваемых обществом, является обязанностью 
государства. 

Статья 18
1. Семья является естественной ячейкой и основой об-

щества Она находится под защитой государства, которое 
заботится о ее физическом и моральном здоровье. 

2. государство обязано помогать семье, которая явля-
ется хранителем моральных и традиционных ценностей, 
признанные обществом. 

3. государство не допускает никакой дискриминации 
в отношении женщин, а также обеспечивает защиту прав 
женщин к ребенка, как это предусмотрено в международ-
ных декларациях и конвенциях. 

4. Престарелые и нетрудоспособные также имеют пра-
во на специальные меры защиты, которая требуется им в 
силу их физического и морального состояния. 

Статья 19
Все народы равны; они пользуются равным уважением 

и имеют равные права. Ничто не оправдывает господства 
одного народа над другим. 

Статья 20
1. Все народы имеют право на существование. им при-

надлежит несомненное и неотъемлемое право на самооп-
ределением Они свободно определяют свой политический 
статус и следуют в своем экономическом и социальном 
развитии политике, которую они свободно избирают. 

2. колониальные и зависимые народы имеют право 
освободить себя от цепей господства путем обращения к 
любым средствам, признанным международным сообщес-
твом. 

3. Все народы имеют право на помощь государств-
участников настоящей хартии в их освободительной борь-
бе против иностранного господства, будь то политичес-
ким, экономическим или культурным. 

Статья 21
1. Все народы свободно распоряжаются своими мате-

риальными и природными ресурсами. Это право прово-
дится в жизнь исключительно в интересах народа. Ни при 
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каких обстоятельствах народ не может быть лишен этого 
права. 

2. В случае захвата лишенный собственности народ 
имеет право на ее законное возвращение или на соответс-
твующую компенсацию. 

3. Свободное распоряжение материальными и природ-
ными ресурсами не должно вестись в ущерб обязательству 
содействовать международному экономическому сотруд-
ничеству, основанному на взаимном уважении, справед-
ливом обмене и принципах международного права. 

4. государства-участники настоящей хартии индиви-
дуально или коллективно используют право на свободное 
распоряжение своими материальными и природными ре-
сурсами, имея при этом в виду усиление африканского 
единства и солидарности. 

5. государства-участники настоящей хартии обязу-
ются устранять все формы иностранной экономической 
эксплуатации, особенно те, которые практикуются меж-
дународными монополиями, чтобы дать своим народам 
возможность получить в полной мере выгоду от использо-
вания их национальных ресурсов. 

Статья 22
1. Все народы имеют право на их экономическое, со-

циальное и культурное развитие с должным уважением к 
их свободе и самобытности и в равном доступе к общему 
наследию человечества. 

2. государства обязаны самостоятельно или совместно 
обеспечивать проведение в жизнь права на развитие. 

Статья 23
1. Все народы имеют право на мир и безопасность как 

внутри страны, так и на международном уровне. Принци-
пы солидарности и дружеских отношений, безоговорочно 
утвержденные Уставом Организации Объединенных На-
ций и подтвержденные хартией Организации африкан-
ского единства, регулируют от ношения между государс-
твами. 

2. В целях упрочнения мира, солидарности и дружес-
твенных отношений государства-участники настоящей 
хартии гарантируют, что: 

а) любое лицо, использующее право убежища по статье 
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12 настоящей хартии, не будет заниматься подрывной де-
ятельностью против своего государства или любого друго-
го государства-участника настоящей хартии; 

b) их территория не будет использоваться в качестве 
баз для подрывной или террористической деятельности 
против народа любого другого государства-участника на-
стоящей хартии. 

Статья 24
Все народы имеют право на общую удовлетворитель-

ную окружающую среду, благоприятную для их развития. 
Статья 25
государства-участники настоящей хартии обязаны 

содействовать и обеспечивать путем обучения, препода-
вания и публикации уважение к правам и свободам, со-
держащимся в на стоящей хартии, и наблюдать за тем, 
как эти свободы и права, а также корреспондирующие им 
обязанности и обязательства понимаются. 

Статья 26
государства-участники настоящей хартии обязуются 

гарантировать независимость судам и разрешать созда-
ние и Улучшение соответствующих национальных инсти-
тутов, занятых поддержкой и защитой прав и свобод, га-
рантированных настоящей хартией. 

глава II
Обязанности

Статья 27
1. каждый несет обязанности в отношении своей се-

мьи, общества, государства и других правомерно при-
знанных объединений и международного сообщества. 

2. каждый пользуется предоставленными ему правами 
и свободами, должным образом уважая права и свободы 
других, общественную безопасность, мораль и общие ин-
тересы. 

Статья 28
каждый обязан уважать и относиться к своему ближ-

нему без дискриминации, а также поддерживать отноше-
ния, имеющие целью помощь, защиту и усиление взаим-
ного уважения и терпимости. 
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Статья 29
каждый несет также следующие обязанности: 
1. Поддерживать гармоничное развитие семьи и рабо-

тать по укреплению и уважению семьи; всегда уважать 
своих родителей, помогать им в случае нужды. 

2. Служить национальным интересам, предоставляя 
свои физические и интеллектуальные возможности на 
службу обществу; 

3. Не ставить под угрозу безопасность своего государс-
тва или государства проживания; 

4. Сохранять и усиливать социальную и национальную 
солидарность, особенно в случае угрозы ей; 

5. Сохранять и усиливать национальную независи-
мость и территориальную целостность своей страны и спо-
собствовать ее защите в соответствии с законом; 

6. работать по мере сил и возможностей, а также ис-
правно платить налоги, предусмотренные законом в инте-
ресах общества; 

7. Сохранять и развивать позитивные африканские 
культурные ценности в отношениях с другими членами 
общества в духе терпимости, диалога и консультаций и 
в целом способствовать поощрению морального здоровья 
общества; 

8. Способствовать по мере сил в любое время и на 
любом уровне поощрению и достижению африканского 
единства. 

чаСТь II
МЕры ПО ОбЕСПЕчЕНию гараНТий

глава I
Учреждение и организация африканской комиссии по 

правам человека и народов 

Статья 30
Создается африканская комиссия по правам человека 

и народов в рамках Организации африканского единства 
(именуемая далее «комиссия») с тем, чтобы содействовать 
правам человека и народов и обеспечивать их защиту в 
африке. 
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Статья 31
1. комиссия состоит из одиннадцати членов, избран-

ных из африканцев с безупречной репутацией, известных 
своими высокими моральными качествами, честностью и 
беспристрастием и компетентностью в области прав чело-
века и народов; особое внимание при этом уделяется ли-
цам, обладающим познаниями в праве. 

2. члены комиссии выполняют свои обязанности в 
личном качестве. 

Статья 32
В комиссии не может быть двух и более членов, имею-

щих гражданство одного и того же государства. 
Статья 33
члены комиссии избираются тайным голосованием 

ассамблеей глав государств и правительств из числа лиц, 
выдвинутых для этой цели государствами-участниками 
настоящей хартии. 

Статья 34
каждое государство-участник настоящей хартии мо-

жет выдвигать не более двух кандидатов. кандидаты 
должны быть гражданами одного из государств-участни-
ков хартии. Если государство выдвигает двух кандида-
тов, то один из них может не быть гражданином этого го-
сударства. 

Статья 35
1. генеральный секретарь Организации африканско-

го единства по крайней мере за четыре месяца до начала 
выборов приглашает государства-участников настоящей 
хартии назвать кандидатов. 

2. генеральный секретарь Организации африканского 
единства составляет алфавитный список названных ему 
лиц и направляет его по крайней мере за месяц до выбо-
ров главам государств и правительств. 

Статья 36
члены комиссии избираются на шесть лет и могут быть 

переизбраны. Однако срок полномочий четырех членов, 
избранных на первых выборах, истекает через два года, а 
срок трех других - через четыре года. 

Статья 37
Сразу же после первых выборов Председатель ассам-
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блеи глав государств и правительств Организации афри-
канского единства по жребию определяет имена тех чле-
нов, о которых говорится в ст. 36. 

Статья 38
члены комиссии после своего избрания выступают с 

торжественным заявлением об исполнении своих обязан-
ностей беспристрастно и добросовестно. 

Статья 39
1. В случае смерти или отставки члена комиссии ее 

Председатель немедленно информирует о том генераль-
ного секретаря Организации африканского единства, ко-
торый объявляет место вакантным со дня смерти или от-
ставки члена комиссии. 

2. Если по единогласному мнению членов комиссии 
один из ее членов прекратил выполнение своих обязан-
ностей по основаниям иным, чем временное отсутствие, 
Председатель комиссии информирует о том генерального 
секретаря Организации африканского единства, который 
затем объявляет место вакантным. 

3. В каждом из случаев, предусмотренных выше, ас-
самблея глав государств и правительств заполняет вакан-
тное место на оставшийся срок полномочий выбывшего 
члена, когда он превышает шесть месяцев. 

Статья 40
каждый член комиссии исполняет свои обязанности 

до тех пор, пока его преемник не вступит в должность. 
Статья 41
генеральный секретарь Организации африканского 

единства назначает секретаря комиссии. Он же предо-
ставляет также штат и обслуживание, необходимые для 
эффективной работы комиссии. Организация африканс-
кого единства берет на себя расходы по штату и обслужи-
ванию. 

Статья 42
1. комиссия избирает своего Председателя и его замес-

тителя на два года с правом переизбрания. 
2. комиссия принимает собственные правила проце-

дуры. 
3. Семь членов комиссии составляют кворум. 
4. В случае разделения голосов голос Председателя яв-
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ляется решающим. 
5. генеральный секретарь может присутствовать на за-

седаниях комиссии, но он не участвует ни в обсуждении, 
ни в голосовании. Председатель комиссии может, однако, 
пригласить его высказаться. 

Статья 43 
При выполнении своих функций члены комиссии 

пользуются дипломатическими привилегиями и иммуни-
тетами, предусмотренными в Общей конвенции по при-
вилегиям и иммунитетам Организации африканского 
единства. 

Статья 44
расходы по жалованию и вознаграждению членов ко-

миссии включены в Ежегодный бюджет Организации аф-
риканского единства. 

глава II
Полномочия комиссии

Статья 45
Функциями комиссии являются: 
1. Содействовать правам человека и народов и в час-

тности: 
а) собирать документы, предпринимать изучение и ис-

следование африканских проблем в области прав человека 
и народов, организовывать семинары, симпозиумы, кон-
ференции, распространять информацию, поддерживать 
национальные и локальные институты, имеющие отноше-
нием к правам человека и народов, и в случае надобности 
высказывать свою точку зрения и делать рекомендацию 
правительствам; 

b) формулировать и устанавливать принципы и нор-
мы, имеющие целью решение правовых проблем, относя-
щихся к правам человека и народов и основным свобо-
дам, на базе которых африканские правительства могут 
развивать свое законодательство, 

с) сотрудничать с другими африканскими и междуна-
родными институтами, связанными с содействием и за-
щитой прав человека и народов. 

2. Обеспечивать защиту прав человека и народов на 
условиях, установленных настоящей хартией. 
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3. Толковать все положения настоящей хартии по про-
сьбе государства-участника, институтов Организации аф-
риканского единства или африканской организации, при-
знаваемой Организацией африканского единства. 

4. Выполнять любые другие задания, которые могут 
быть поручены ей ассамблеей глав государств и прави-
тельств. 

глава III
Процедура комиссии

Статья 46
комиссия может избрать любой подходящий метод 

исследования, она может получать информацию от гене-
рального секретаря Организации африканского единства 
или любого другого лица, способного дать разъяснения. 

Статья 47
Если государство-участник настоящей хартии имеет 

достаточные основания полагать, что другое государство-
участника этой хартии нарушило положения хартии, оно 
может письменно обратить внимание такого государства 
на нарушение. Такое же сообщение направляется гене-
ральному секретарю Организации африканского единс-
тва и Председателю комиссии, и течение трех месяцев со 
дня получения сообщения государство, которому адресо-
вано сообщение, дает письменное объяснение запросив-
шему государству или заявление с разъяснением по делу. 
Они включают в себя по возможности исчерпывающую 
информацию относительно законодательства и процеду-
ры, которые были применены или могут быть применены, 
а также о том, что уже сделано по улучшению положения 
или возможного направления действий. 

Статья 48
Если в течение трех месяцев со дня получения первич-

ного сообщения государством, которому оно адресовано, 
спор не будет решен к удовлетворению обоих государств, 
вовлеченных в двухсторонние переговоры или иным мир-
ным средством, то любое государство имеет право напра-
вить спор в комиссию через Председателя и известить все 
другие заинтересованные государства. 

Статья 49
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безотносительно к положениям статьи 47, если госу-
дарство-участник настоящей хартии считает, что другое 
государство-участник нарушило положения хартии, то 
оно может передать дело непосредственно комиссии, на-
правив сообщение Председателю комиссии, генеральному 
секретарю Организации африканского единства и соот-
ветствующему государству. 

Статья 50
комиссия может рассматривать переданный ей вопрос 

только после того, как удостоверится, что все имеющиеся 
внутренние средства были исчерпаны или установит, что 
процедура их применения неоправданно затягивается. 

Статья 51
1. комиссия может просить соответствующие госу-

дарства предоставить ей всю имеющуюся информацию. 
2. когда комиссия рассматривает спор, соответствую-

щие государства могут быть представлены в комиссии и 
подавать письменные или устные представления. 

Статья 52
После получения всей информации, которая считается 

необходимой, от соответствующих государств и из других 
источников и после использования соответствующих мер 
по достижению мирного решения, основанного на уваже-
нии прав человека и народов. комиссия подготавливает 
доклад в пределах разумного срока, исчисляемого с мо-
мента уведомления, как это предусмотрено в статье 48, 
в котором излагаются факты и ее выводы. Этот доклад 
направляется соответствующим государствам и доводит-
ся до сведения ассамблеи глав государств и правительств. 

Статья 53
При направлении доклада комиссия может давать ас-

самблее глав государств и правительств такие рекоменда-
ции, какие сочтет полезными. 

Статья 54
комиссия представляет на каждую очередную сессию 

ассамблеи глав государств и правительств доклад о своей 
деятельности. 

другие сообщения
Статья 55
1. Перед началом каждой сессии секретарь комиссии 
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составляет список сообщений, поступивших от государств, 
не являющихся участниками настоящей хартии, и направ-
ляет их членам комиссии, которые определяют, какие из 
этих сообщений подлежат рассмотрению комиссии. 

2. Сообщения рассматриваются комиссией, если про-
стое большинство членов комиссии выскажется за это. 

Статья 56
Сообщения, относящиеся к правам человека и наро-

дов, упомянутые в статье 55 и полученные комиссией, 
подлежат рассмотрению, если они: 

1) указывают их авторов, даже если запрос аноним-
ный; 

2) совместимы с хартией Организации африканского 
единства и настоящей хартией; 

3) не содержат оскорбительных и порочащих выраже-
ний в адрес соответствующего государства или Организа-
ции африканского единства; 

4) не основываются исключительно на сообщениях, 
распространяемых средствами массовой информации; 

5) направлены после того, как все местные средства 
исчерпаны, или если ясно, что национальная процедура 
необоснованно затягивается; 

6) направлены в течение разумного срока после того, 
как национальные средства исчерпаны, или с того време-
ни, когда комиссия занялась этим делом; 

7) не относятся к делу, которое было рассмотрено эти-
ми государствами, на основе принципов Организации 
Объединенных Наций или хартии Организации африкан-
ского единства, или положений настоящей хартии. 

Статья 57
Все сообщения до их рассмотрения по существу дово-

дятся до сведения соответствующего государства Предсе-
дателем комиссии. 

Статья 58
1. Если в процессе рассмотрения сообщения комисси-

ей выявится, что одно или более сообщений имеют отно-
шение к специальным случаям, связанным с серией се-
рьезных массовых нарушений прав человека и народов, 
комиссия обращает внимание ассамблеи глав государств 
и правительств на эти специальные случаи. 
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2. ассамблея глав государств и правительств может за-
тем просить комиссию предпринять углубленное изучение 
этих случаев и представить доклад с изложением фактов, 
сопроводив это собственными выводами и рекомендаци-
ями. 

3. критическая ситуация, должным образом оценен-
ная комиссией, передается последней Председателю ас-
самблеи глав государств и правительств, который может 
попросить провести углубленное изучение. 

Статья 59
1. Все меры, предпринимаемые в рамках положений 

настоящей хартии, остаются конфиденциальными до тех 
пор, пока ассамблея глав государств и правительств не ре-
шит иначе. 

2. Однако, доклад публикуется Председателем комис-
сии на основе решения ассамблеи глав государств и пра-
вительств. 

3. доклад о деятельности комиссии публикуется ее 
Председателем после рассмотрения ассамблеей глав госу-
дарств и правительств. 

глава IV
Применяемые принципы

Статья 60
В своей деятельности комиссия руководствуется нор-

мами международного права, относящимися к правам 
человека и народов, и особенно выделяет при этом по-
ложения различных африканских институтов по правам 
человека и народов, Уставом Организации Объединенных 
Наций, хартией Организации африканского единства, 
Всеобщей декларацией прав человека, другими докумен-
тами, одобренными Объединенными Нациями и афри-
канскими странами в области прав человека и народов, а 
также различными документами, одобренными в рамках 
специализированных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций, в которых участники настоящей хартии 
состоят членами. 

Статья 61
комиссия принимает также во внимание в качестве 

дополнительных средств определения принципов права, 
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другие общие и специальные международные конвенции, 
содержащие нормы, явно признанные государствами-чле-
нами Организации африканского единства, африканскую 
практику, соответствующую международным нормам по 
правам человека и народов, обычай, всеобщепризнанный 
в качестве права, общие принципы права, признаваемые 
африканскими государствами, а также правовые преце-
денты и доктрину. 

Статья 62
каждое государство-участник обязано направлять че-

рез каждые два года, считая со дня вступления хартии в 
силу, доклады о законодательных и иных мерах, предпри-
нятых в целях обеспечения действия прав и свобод, при-
знанных и гарантированных настоящей хартией. 

Статья 63
1. Настоящая хартия открыта для подписания, рати-

фикации и присоединения государствами-участниками 
Организации африканского единства. 

2. документы о ратификации и присоединении насто-
ящей хартии сдаются на хранение генеральному секрета-
рю Организации африканского единства. 

3. Настоящая хартия вступает в силу через три меся-
ца после получения генеральным секретарем документов 
о ратификации или присоединении простого большинства 
государств-членов Организации африканского единства. 

чаСТь III
ОбщиЕ ПОлОжЕНия

Статья 64
1. После вступления в силу настоящей хартии члены 

комиссии избираются на основании соответствующих 
статей данной хартии. 

2. генеральный секретарь Организации африканского 
единства организует первое заседание комиссии в штаб-
квартире Организации в течение трех месяцев со дня со-
здания комиссии. После этого комиссия созывается ее 
Председателем по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

Статья 65
для тех государств, которые ратифицируют или при-
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соединяются к хартии после ее вступления в силу. хартия 
вступает в силу через три месяца со дня депонирования 
данным государством своего документа о ратификации 
или присоединении. 

Статья 66
Специальные протоколы или соглашения могут, если 

необходимо, дополнять положения настоящей хартии. 
Статья 67
генеральный секретарь Организации африканского 

единства извещает членов Организации о принятии на 
хранение любого документа о ратификации или присоеди-
нении. 

Статья 68
Настоящая хартия может быть изменена, если госу-

дарство-участник направит просьбу об этом генеральному 
секретарю организации африканского единства. ассамб-
лея глав государств и правительств может рассматривать 
проект поправки только после того, как все государства-
участники будут должным образом проинформированы 
об этом и комиссия по просьбе государства-инициатора 
даст свое заключение. Поправка утверждается простым 
большинством государств-участников. Она вступает в 
силу для любого государства, которое одобрит ее в соот-
ветствии со своей конституционной процедурой через три 
месяца после получения генеральным секретарем извеще-
ния об одобрении. 
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АЗиАТСкО-ТиХООкЕАнСкАЯ ДЕкЛАРАциЯ 
чЕЛОВЕчЕСкиХ ПРАВ инДиВиДОВ и нАРОДОВ

15 февраля 1988 г.

Принята единодушно аккламацией 15 февраля 1988 г. 
на 2-й конференции азиатско-тихоокеанских юристов (по 
теме “Правовые вопросы мира, развития и прав челове-
ка”), созванной Маюд и индийской ассоциацией юристов 
в Нью-дели 13-15 февраля 1988 г. 

Мы, юристы, собравшись в Нью-дели с 13 по 15 фев-
раля 1988 года на конференцию по правовым вопросам 
мира, развития и прав человека, 

выражая чаяния азиатско-тихоокеанских народов - 
этой колыбели древнейших человеческих цивилизаций, 
религий и философских гуманистических учений, 

пережившие, тем не менее, бесчисленные опустоши-
тельные войны, унесшие сотни миллионов людей, 

пожертвовавшие не меньше жизней на алтарь болез-
ней, голода, наводнений, засух, землетрясений и иных 
стихийных бедствий, 

познавшие в своей истории глубину социального не-
равенства, несправедливостей и иноземного угнетения и 
колониального ига, 

первыми пострадавшие от ядерного взрыва и продол-
жающие ощущать тяготы испытаний ядерного оружия, 

освобождающиеся в хх веке от социального и нацио-
нального гнета к свободе и равенству индивидов и наро-
дов, 

вдохновленные первыми коллективными усилиями на-
ших народов на делийской конференции азиатских отно-
шений 1947 г. и бандунгской конференции наших стран 
1955 г. 

в стремлении создать в своем огромном регионе и на 
всем Земном шаре ненасильственный мир, свободный от 
ядерного оружия, 

полные веры в цели и принципы става ООН 1945 г., 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., декларации 
о предоставлении независимости колониальным странам 
и народам 1960 г., Пактов о правах человека 1966 г. и 
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других международных актов по защите прав человека и 
народов, в том числе делийской декларации 1986 г., 

приветствуя принятие народами и государствами 
америки, Европы и африки их континентальных актов по 
человеческим правам индивидов и народов, 

стимулируемые заключением договора о ликвида-
ции ракет средней дальности и оперативно-тактических 
ракет, открывающего перспективу впервые в истории 
человечества реального разоружения на благо индивидов 
и народов, 

приняли настоящую азиатско-Тихоокеанскую де-
кларацию человеческих прав индивидов и народов:  
а) Все народы имеют основное всеобщепризнанное право на 
самоопределение. В силу этого права они свободно устанав-
ливают свой политический статус и свободно осуществля-
ют экономическое, общественное и культурное развитие.  
б) На основе права на самоопределение они имеют прав 
на неотъемлемый суверенитет над своими естественными 
богатствами и ресурсами. 

В соответствии с этими правами каждый индивид и 
каждый народ имеет: 

Статья 1 
Право на жизнь. 
Никто не должен посягать на этот высший дар. Все 

индивиды, народы и государства обязаны уважать право 
всех на жизнь, независимо о расы, религии, пола, нацио-
нальности, уровня развития. 

Статья 2
Право на мир и безопасность в своем коллективе, госу-

дарстве, на Земле в целом. 
Сохранение мира и безопасности на всех этих уровнях 

– забота, долг и обязанность каждого индивида, каждого 
народа, каждого государства. 

Статья3 
Право на достойное существование - материальное, ду-

ховное, физическое – независимо от расы, национальнос-
ти, религии, пола, уровня развития. 

человеческое достоинство нерушимо и неотъемлемо. 
индивиды имеют право на гарантирование того, чтобы 
их жизнь была уважаема, и на личную физическую и умс-
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твенную целостность. Никто не может быть подвергнут ни 
интеллектуальным или физическим пыткам, ни жестоким 
или унизительным наказаниям или обращению. 

Статья 4
Право на достойную среду обитания. 
Сохранение должного состояния окружающей среды 

на Земле – долг и обязанность каждого индивида, народа 
и государства. 

Статья 5
Право на развитие. 
Согласно этому праву каждый индивид и каждый на-

род может участвовать в таком экономическом, социаль-
ном, культурном и политическом развитии, которое обес-
печивает все человеческие права и основные свободы, и 
имеет право содействовать такому развитию и пользо-
ваться его благами. 

Статья 6
Право быть свободным от насилия и страха. 
Ненасилие должно быть основой жизни человеческого 

сообщества на всех социальных и политических уровнях. 
На место «равновесия страха» должна прийти всеобъемлю-
щая международная безопасность. 

Статья 7
Право на активное участие в решении государствен-

ных, международных и глобальных проблем. 
Материальный и интеллектуальный потенциал чело-

ве чества должен служить решению этих проблем. Со от-
ветственно этому своему праву каждый индивид и народ 
имеет долг перед нынешним и грядущим поколениями со-
действовать решению таких проблем. 

Статья 8
Право на гарантированные условия для гармоничного 

развития личности человека и самобытности народа. 
достоинство народа должно уважаться независимо от 

расы, национальности, религии, уровня развития. 
Статья 9
Право на свободу волеизъявления без ущерба правам и 

свободам других индивидов и народов. 
Статья 10 
Право жить в мире без оружия. 
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гарантией этого права является всеобщее и полное ра-
зоружение, прежде всего ядерное и химическое, под стро-
гим международным контролем. долг каждого индивида, 
народа и государства всемерно содействовать реализации 
этого права. 

Статья 11
Право жить в условиях недопустимости и запрета проведе-

ния испытаний ядерного оружия где бы то ни было на Земле. 
каждый индивид и народ должен быть гарантирован 

от вредных последствий мирного использования ядерной 
энергии. 

Статья 12
Право добиваться создания безъядерных зон в масш-

табах данной деревни, города, местности, страны, регио-
на, объединяющего ряд государств, континентов. 

Статья 13 
Право жить в мире, не разделенном на противостоя-

щие военные союзы. 
Эти организации должны быть распущены, а иност-

ранные военные базы ликвидированы. 
Статья 14 
Право на понимание и доверие. 
каждый человек и все народы должны добиваться вза-

имопонимания и доверия между индивидами, народами, 
государствами во имя мирного сосуществования на Земле 
как высшего принципа международных отношений. 

Статья 15
Право на свободу и защиту от терроризма как инди-

видуального, так и государственного, как внутри страны, 
так и на международной арене. 

Не запретив и не ликвидировав терроризм, нельзя пос-
троить ненасильственный мир. борьба народов за самооп-
ределение не должна считаться терроризмом. 

Статья 16 
Право на экономическую безопасность, позволяющую 

стабильно развиваться. 
Статья 17 
Право контролировать деятельность ТНк и других 

иностранных и национальных капиталовкладчиков, с тем 
чтобы не допускать спекулятивного обогащения и доби-
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ваться, чтобы такая деятельность содействовала разви-
тию данной страны, а также справедливому распределе-
нию богатства и доходов между различными социальны-
ми группами. 

Статья 18 
Право отвергать все виды займов, подрывающих на-

циональный суверенитет или развитие или усиливающих 
зависимость от иностранного капитала или усугубляющих 
социальное неравенство. 

Статья 19
Право быть объективно, без предвзятости, информиро-

ванным о жизни, развитии и проблемах других народов. 
Это – решающее условие установления и укрепления 

доверия между людьми и народами. Все индивиды, наро-
ды и правительства обязаны содействовать установлению 
доверия. Недопустимо разжигание ненависти к другим 
народам. 

Статья 20 
Право быть полностью информированным о внутрен-

ней и внешней политике своего правительства. 
Недопустима политика, противоречащая интересам 

собственных народов или противопоставляющая их дру-
гим народам. 

Статья 21
Право на всеобщее уважение и соблюдение всех прав 

и свобод человека и народов для всех независимо от расы, 
национальности, религии, пола, уровня развития. 

каждый индивид и народ должен уважать права и сво-
боды других. каждое правительство обязано уважать, при-
менять, проводить в жизнь, гарантировать, сохранять и за-
щищать все человеческие права и свободы и, в частности, 
перечисленные выше в настоящей декларации, а также 
следующие права: право на равную защиту перед законом, 
равенство перед законом и на независимое и беспристрас-
тное судопроизводство; право на свободу от произвольного 
ареста, заключения, ссылки, обыска или задержания; пра-
во на свободу перемещения и проживания; право на свобо-
ду мысли, совести и религии; право на свободу мышления 
и выражения; право на свободу собрания и организации  
и другие права и свободы индивидов и народов. 
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ЄВРОПЕйСькА ХАРТІЯ 
РЕгІОнАЛьниХ МОВ АбО МОВ МЕншин

Страсбург, 5 листопада 1992 року

{хартію ратифіковано із зобов’язаннями Законом 
№ 1350-XIV від 24.12.99 – Закон втратив чинність як 

такий, що є неконституційним, на підставі рішення 
кон сти туційного суду № 9-рп/2000 від 12.07.2000}

{хартію ратифіковано Законом №  802-IV від 
15.05.2003}

(Офіційний переклад)

Преамбула

держави-члени ради Європи, які підписали цю хартію,
враховуючи, що метою ради Європи є досягнення біль-

шого єднання між її членами, зокрема для збереження та 
втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним 
надбанням,

вважаючи, що охорона історичних регіональних мов 
або мов меншин Європи, деякі з яких знаходяться під за-
грозою відмирання, сприяє збереженню та розвитку куль-
турного багатства і традицій Європи,

враховуючи, що право на використання регіональ-
ної мови або мови меншини у приватному та суспільному 
житті є невід’ємним правом відповідно до принципів, про-
голошених у Міжнародному пакті Організації Об’єднаних 
Націй про громадянські і політичні права, та відповідно 
до духу конвенції ради Європи про захист прав і основних 
свобод людини,

враховуючи роботу, проведену в рамках НбСЄ, і зокре-
ма гельсінкський Заключний акт 1975 року та документ 
копенгагенської зустрічі 1990 року,

підкреслюючи важливість міжкультурного діалогу і ба-
гатомовності, а також вважаючи, що охорона і розвиток 
регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджу-
вати офіційним мовам і необхідності вивчати їх,

усвідомлюючи, що охорона і розвиток регіональних 
мов або мов меншин у різних країнах та регіонах Європи 
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є важливим внеском у розбудову Європи, що ґрунтується 
на принципах демократії та культурного розмаїття в рам-
ках національного суверенітету і територіальної цілісності,

враховуючи специфічні умови та історичні традиції 
різних регіонів європейських держав,

погодились про таке:

частина I 
Загальні положення
Стаття 1 
Визначення
для цілей цієї хартії:
a) термін «регіональні мови або мови меншин» означає 

мови, які:
i) традиційно використовуються в межах певної тери-

торії держави громадянами цієї держави, які складають 
групу, що за своєю чисельністю менша, ніж решта насе-
лення цієї держави; та

ii) відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави;
він не включає діалекти офіційної мови (мов) держави 

або мови мігрантів;
b) термін «територія, на якій використовується регіо-

нальна мова або мова меншини» означає географічну міс-
цевість, де така мова є засобом спілкування певної кіль-
кості осіб, яка виправдовує здійснення різних охоронних і 
заохочувальних заходів, передбачених у цій хартії;

c) термін «нетериторіальні мови» означає мови, якими 
користуються громадяни держави і які відрізняються від 
мови (мов), що використовується рештою населення дер-
жави, але які, незважаючи на їхнє традиційне викорис-
тання в межах території держави, не можуть вважатися 
найбільш поширеними в межах конкретної місцевості цієї 
держави.

Стаття 2 
Зобов’язання
1. кожна Сторона зобов’язується застосовувати поло-

ження частини II до всіх регіональних мов або мов мен-
шин, які вживаються в межах її території і які відповіда-
ють визначенням, наведеним у статті 1.

2. Стосовно кожної мови, визначеної під час ратифі-
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кації, прийняття або затвердження відповідно до статті 3, 
кожна Сторона зобов’язується застосовувати якнайменш 
тридцять п’ять пунктів або підпунктів з тих положень, що 
наведені у частині III хартії, включаючи якнайменш три 
з кожної зі статей 8 і 12 та один з кожної зі статей 9, 10, 
11 і 13.

Стаття 3 
Процедура виконання
1. кожна договірна держава визначає у своїй ратифі-

каційній грамоті або своєму документі про прийняття чи 
затвердження кожну регіональну мову або мову меншини 
чи офіційну мову, яка менш широко використовується на 
всій її території або частині території і до якої застосову-
ються пункти, визначені відповідно до пункту 2 статті 2.

2. будь-яка Сторона може, в подальшому в будь-який 
час, повідомити генерального секретаря про те, що вона 
приймає зобов’язання, які випливають з положень будь-
якого іншого пункту хартії, який вона ще не визначила 
у своїй ратифікаційній грамоті або своєму документі про 
прийняття чи затвердження, або про те, що вона засто-
совуватиме пункт 1 цієї статті до інших регіональних мов 
або мов меншин чи до інших офіційних мов, які менш ши-
роко використовуються на всій її території або частині те-
риторії.

3. Зобов’язання, зазначені у попередньому пункті, вва-
жаються складовою частиною ратифікації, прийняття або 
затвердження і мають таку ж силу від дати їхнього пові-
домлення.

Стаття 4 
Існуючі режими охорони
1. Ніщо у цій хартії не може тлумачитися як таке, 

що обмежує або порушує будь-які права, гарантовані 
Європейською конвенцією з прав людини.

2. Положення цієї хартії не зашкоджують жодним 
більш сприятливим положенням, що стосуються стату-
су регіональних мов або мов меншин чи правового стату-
су осіб, які належать до меншин, і що можуть бути чин-
ними на території Сторони або передбачаються відповід-
ними двосторонніми чи багатосторонніми міжнародними 
угодами.
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Стаття 5 
Існуючі зобов’язання
Ніщо у цій хартії не може тлумачитися як таке, що пе-

редбачає будь-яке право займатися будь-якою діяльністю 
або здійснювати будь-які дії, що суперечать цілям Статуту 
Організації Об’єднаних Націй або іншим зобов’язанням за 
міжнародним правом, включаючи принцип суверенітету і 
територіальної цілісності держав.

Стаття 6 
Інформація
Сторони зобов’язуються дбати про те, щоб відповідні 

органи, організації та особи були поінформовані про пра-
ва і обов’язки, визначені цією хартією.

частина II 
цілі та принципи, яких необхідно дотримуватися 

відповідно до пункту 1 статті 2
Стаття 7 
цілі та принципи
1. Стосовно регіональних мов або мов меншин, в меж-

ах територій, на яких такі мови використовуються, та від-
повідно до стану кожної мови, Сторони будують свою по-
літику, законодавство та практику на таких цілях та прин-
ципах:

a) визнання регіональних мов або мов меншин як засо-
бу відображення культурного багатства;

b) поважання кордонів кожної географічної місцевості, 
в якій використовується регіональна мова або мова мен-
шини, з метою забезпечення, щоб існуючий раніше або 
новий адміністративний розподіл не створював перешкод 
розвиткові відповідної регіональної мови або мови мен-
шини;

c) необхідність здійснення рішучих дій, спрямованих 
на розвиток регіональних мов або мов меншин з метою їх 
збереження;

d) сприяння використанню регіональних мов або мов 
меншин, в усній та письмовій формі, у суспільному та 
приватному житті і/або заохочення такого використання;

e) підтримання і розвиток стосунків з питань, що охо-
плюються цією хартією, між групами, які використовують 
регіональну мову або мову меншини, та іншими групами 
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населення держави, які вживають мову в такій самій або 
схожій формі, а також започаткування культурних сто-
сунків з іншими групами населення держави, що користу-
ються різними мовами;

f) передбачення належних форм і засобів викладання і 
вивчення регіональних мов або мов меншин на всіх відпо-
відних рівнях;

g) передбачення особам, які не володіють регіональною 
мовою або мовою меншини і які проживають у місцевості, 
де вона використовується, можливостей вивчати її за сво-
їм бажанням;

h) сприяння здійсненню наукових досліджень в галузі 
регіональних мов або мов меншин в університетах чи ана-
логічних установах;

i) розвиток відповідних форм транснаціональних обмі-
нів з питань, що охоплюються цією хартією та що стосу-
ються регіональних мов або мов меншин, які використо-
вуються в такій самій або схожій формі у двох або більше 
державах.

2. Сторони зобов’язуються усунути, якщо вони цього 
ще не зробили, будь-які необгрунтовані розрізнення, ви-
ключення, обмеження або переваги, які стосуються ви-
користання регіональної мови або мови меншини та які 
мають на меті перешкодити чи створити загрозу її збере-
женню або розвиткові. Вжиття спеціальних заходів у га-
лузі регіональних мов або мов меншин, які спрямовані на 
досягнення рівності між особами, що вживають ці мови, 
і рештою населення або які належним чином враховують 
їхній конкретний стан, не розглядаються як акт дискримі-
нації проти тих осіб, що вживають більш поширені мови.

3. Сторони зобов’язуються відповідними заходами по-
глиблювати взаєморозуміння між всіма мовними група-
ми населення країни, і зокрема сприяти вихованню пова-
ги, розуміння і терпимості щодо регіональних мов або мов 
меншин як одній з цілей освіти і професійної підготовки, 
яка надається в їхніх країнах, а також заохочувати засоби 
масової інформації до досягнення такої цілі.

4. Визнаючи свою політику щодо регіональних мов або 
мов меншин, Сторони враховують потреби та побажан-
ня тих груп населення, які користуються цими мовами. 
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Сторони заохочуються до створення у разі необхідності 
органів, які консультували б власті з усіх питань, що сто-
суються регіональних мов або мов меншин.

5. Сторони зобов’язуються застосовувати, mutatis 
mutandis, принципи, наведені у пунктах 1 - 4 вище, до не-
територіальних мов. Однак, що стосується цих мов, то ха-
рактер і масштаби заходів, яких необхідно вживати на ви-
конання цієї хартії, визначаються гнучко, з урахуванням 
потреб і побажань та з поважанням традицій та характер-
них рис тих груп, які користуються відповідними мовами.

частина III 
Заходи, спрямовані на заохочення використання регі-

ональних мов або мов меншин у суспільному житті відпо-
відно до зобов'язань, взятих за пунктом 2 статті 2

Стаття 8
Освіта
1. Стосовно освіти Сторони зобов’язуються, в межах 

території, на якій такі мови використовуються, відповід-
но до стану кожної з таких мов і без шкоди для викладан-
ня офіційної мови (мов) держави:

a) i) передбачити можливість надання дошкільної осві-
ти відповідними регіональними мовами або мовами мен-
шин; або

ii) передбачити можливість надання суттєвої частини 
дошкільної освіти відповідними регіональними мовами 
або мовами меншин; або

iii) застосовувати один із заходів, передбачених у під-
пунктах i та ii вище, принаймні до дітей з тих сімей, які 
цього бажають і кількість яких вважається для цього до-
статньою; або

iv) якщо органи державної влади не мають безпосеред-
ньої компетенції у галузі дошкільної освіти, сприяти засто-
суванню заходів, згаданих у підпунктах i - iii вище, і/або 
заохочувати таке застосування;

b) i) передбачити можливість надання початкової осві-
ти відповідними регіональними мовами або мовами мен-
шин; або

ii) передбачити можливість надання суттєвої частини 
початкової освіти відповідними регіональними мовами 
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або мовами меншин; або
iii) передбачити в рамках системи початкової освіти 

викладання відповідних регіональних мов або мов мен-
шин як складову частину учбової програми; або

iv) застосовувати один із заходів, передбачених у під-
пунктах i - iii вище, принаймні до учнів з тих сімей, які 
цього бажають і кількість яких вважається для цього до-
статньою;

c) i) передбачити можливість надання середньої осві-
ти відповідними регіональними мовами або мовами мен-
шин; або

ii) передбачити можливість надання суттєвої частини 
середньої освіти відповідними регіональними мовами або 
мовами меншин; або

iii) передбачити в рамках системи середньої освіти ви-
кладання відповідних регіональних мов або мов меншин 
як складову частину учбової програми; або

iv) застосовувати один із заходів, передбачених у під-
пунктах i - iii вище, принаймні до тих учнів, які самі, або у 
відповідних випадках сім’ї яких, цього бажають і кількість 
яких вважається для цього достатньою;

d) i) передбачити можливість надання професійно-
технічної освіти відповідними регіональними мовами або 
мовами меншин; або

ii) передбачити можливість надання суттєвої частини 
професійно-технічної освіти відповідними регіональними 
мовами або мовами меншин; або

iii) передбачити в рамках системи професійно-технічної 
освіти викладання відповідних регіональних мов або мов 
меншин як складову частину учбової програми; або

iv) застосовувати один із заходів, передбачених у під-
пунктах i - iii вище, принаймні до тих учнів, які самі, або у 
відповідних випадках сім’ї яких, цього бажають і кількість 
яких вважається для цього достатньою;

e) i) передбачити можливість надання університетської 
та іншої вищої освіти регіональними мовами або мовами 
меншин; або

ii) забезпечити можливості вивчення цих мов як окре-
мих дисциплін університетської або іншої вищої освіти; 
або
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iii) якщо у зв’язку із роллю держави стосовно вищих уч-
бових закладів, підпункти i і ii застосовуватися не можуть, 
заохочувати і/або дозволяти надання університетської або 
інших форм вищої освіти регіональними мовами або мова-
ми меншин чи створення можливостей для вивчення цих 
мов як окремих дисциплін університетської або іншої ви-
щої освіти;

f) i) вжити заходів для створення курсів навчання до-
рослих і безперервного навчання, на яких викладання 
здійснюється, головним чином або повністю, регіональни-
ми мовами або мовами меншин; або

ii) пропонувати такі мови як окремі дисципліни в рам-
ках навчання дорослих і безперервного навчання; або

iii) якщо державні органи не мають безпосередньої 
компетенції у галузі навчання дорослих, сприяти викла-
данню таких мов як окремих дисциплін у рамках навчан-
ня дорослих і безперервного навчання та/або заохочува-
ти таке викладання;

g) вжити заходів для забезпечення викладання історії 
та культури, засобом відображення яких є відповідна регі-
ональна мова або мова меншини;

h) забезпечити базову професійну підготовку та удо-
сконалення вчителів з метою виконання тих з пунктів a 
- g, які прийняті відповідною Стороною;

i) створити наглядовий орган (органи), який контро-
люватиме заходи і прогрес, здійснені в галузі започатку-
вання або розвитку викладання регіональних мов або мов 
меншин, та складатиме періодичні доповіді про свої ви-
сновки, які будуть оприлюднюватися.

2. Стосовно освіти і щодо тих територій, на яких регі-
ональні мови або мови меншин традиційно не використо-
вуються, Сторони зобов’язуються, якщо чисельність осіб, 
що вживають регіональну мову або мову меншин, це ви-
правдовує, дозволяти, заохочувати або забезпечувати ви-
кладання регіональною мовою або мовою меншини чи ви-
вчення такої мови на всіх відповідних рівнях освіти.

Стаття 9 
Судова влада
1. Сторони зобов’язуються, стосовно тих судових окру-

гів, в яких чисельність мешканців, що вживають регіо-
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нальні мови або мови меншин, виправдовує вжиття захо-
дів, наведених нижче, відповідно до стану розвитку кож-
ної з цих мов і за умови, що використання можливостей, 
які надаються цим пунктом, на думку судді, не перешко-
джатиме належному відправленню правосуддя:

a) у кримінальному судочинстві:
i) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сто-

рін процесу, здійснювали провадження регіональними мо-
вами або мовами меншин; і/або

ii) гарантувати обвинуваченій особі право користува-
тися своєю регіональною мовою або мовою її меншини; і/
або

iii) передбачити, щоб клопотання і докази, у письмовій 
чи усній формі, не розглядалися як неприйнятні виключно 
на тій підставі, що вони сформульовані регіональною мо-
вою або мовою меншини; і/або

iv) складати, на клопотання, документи, пов’язані з 
кримінальним судочинством, відповідною регіональною 
мовою або мовою меншини,

у разі необхідності із залученням усних і письмових пе-
рекладачів без додаткових витрат для зацікавлених осіб;

b) у цивільному судочинстві:
i) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сто-

рін процесу, здійснювали провадження регіональними мо-
вами або мовами меншин; і/або

ii) якщо сторона має постати перед судом особисто, до-
зволяти їй користуватися своєю регіональною мовою або 
мовою її меншини без додаткових витрат; і/або

iii) дозволяти подання документів і доказів регіональ-
ними мовами або мовами меншин;

у разі необхідності із залученням усних і письмових пе-
рекладачів;

c) під час судового провадження у справах, що стосу-
ються адміністративних питань:

i) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сто-
рін процесу, здійснювали провадження регіональними мо-
вами або мовами меншин; і/або

ii) якщо сторона має постати перед судом особисто, до-
зволити їй користуватися своєю регіональною мовою або 
мовою її меншини без додаткових витрат; і/або
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iii) дозволити подання документів і доказів регіональ-
ними мовами або мовами меншин,

у разі необхідності із залученням усних і письмових пе-
рекладачів;

d) вжити заходів для забезпечення застосування під-
пунктів i та iii пунктів b та c вище, а також будь-якого 
необхідного використання послуг усних і письмових пе-
рекладачів без додаткових витрат для зацікавлених осіб.

2. Сторони зобов’язуються:
a) не заперечувати дійсність юридичних документів, 

складених в межах держави, виключно на тій підставі, що 
вони сформульовані регіональною мовою або мовою мен-
шини; або

b) не заперечувати дійсність для сторін процесу юри-
дичних документів, складених в межах країни, виключ-
но на тій підставі, що вони сформульовані регіональною 
мовою або мовою меншини, а також передбачити можли-
вість їхнього використання проти зацікавлених третіх сто-
рін, які не вживають цих мов, якщо зміст документа пові-
домляється їм особою (особами), яка посилається на ньо-
го; або

c) не заперечувати дійсність для сторін процесу юри-
дичних документів, складених в межах країни, виключно 
на тій підставі, що вони сформульовані регіональною мо-
вою або мовою меншини.

3. Сторони зобов’язуються забезпечити наявність скла-
дених регіональними мовами або мовами меншин най-
більш важливих національних законодавчих актів і тих 
документів, які зокрема стосуються осіб, що вживають ці 
мови, якщо їх наявність не забезпечена іншим шляхом.

Стаття 10 
адміністративні органи та публічні послуги
1. В межах адміністративних районів держави, в яких 

кількість мешканців, що вживають регіональні мови або 
мови меншин, виправдовує вжиття заходів, наведених 
нижче, і відповідно до стану кожної з цих мов, Сторони 
зобов'язуються, у міру розумної можливості:

a) i) забезпечити, щоб адміністративні органи викорис-
товували регіональні мови або мови меншин; або

ii) забезпечити, щоб їхні посадові особи, які працюють 
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з відвідувачами, використовували регіональні мови або 
мови меншин у їхніх стосунках з особами, що звертаються 
до них цими мовами; або

iii) забезпечити особам, що вживають регіональні мови 
або мови меншин, можливість подавати усні чи письмо-
ві заяви і отримувати відповідь на них цими мовами; або

iv) забезпечити особам, що вживають регіональні мови 
або мови меншин, можливість подавати усні або письмові 
заяви цими мовами; або

v) забезпечити особам, що вживають регіональні мови 
або мови меншин, можливість на законних підставах по-
давати документи, складені цими мовами;

b) забезпечити населенню наявність адміністративних 
документів і бланків широкого користування, складених 
регіональними мовами або мовами меншин чи у двомов-
ному варіанті;

c) дозволяти адміністративним органам складати доку-
менти регіональною мовою або мовою меншини.

2. Стосовно органів місцевої та регіональної влади, на 
території яких чисельність мешканців, що вживають регі-
ональні мови або мови меншин, виправдовує вжиття за-
ходів, наведених нижче, Сторони зобов'язуються дозволя-
ти і/або заохочувати:

a) використання регіональних мов або мов меншин в 
рамках регіонального або місцевого самоврядування;

b) можливість для осіб, які вживають регіональні мови 
або мови меншин, подавати усні або письмові заяви цими 
мовами;

c) публікування органами регіональної влади своїх офі-
ційних документів також і відповідними регіональними 
мовами або мовами меншин;

d) публікування органами місцевої влади своїх офіцій-
них документів також і відповідними регіональними мо-
вами або мовами меншин;

e) використання органами регіональної влади регіо-
нальних мов або мов меншин у дискусіях, які відбувають-
ся на їхніх зборах, не виключаючи, однак, використання 
офіційної мови (мов) держави;

f) використання органами місцевої влади регіональних 
мов або мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їх-
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ніх зборах, не виключаючи, однак, використання офіцій-
ної мови (мов) держави;

g) використання або прийняття, у разі необхідності па-
ралельно з назвами офіційною мовою (мовами), традицій-
них правильних форм написання назв місцевостей регіо-
нальними мовами або мовами меншин.

3. Стосовно публічних послуг, які надаються адміні-
стративними органами або іншими особами, що діють від 
їхнього імені, Сторони зобов’язуються, в межах території, 
на якій використовуються регіональні мови або мови мен-
шин, відповідно до стану кожної мови, а також у міру ро-
зумної можливості:

a) забезпечити використання регіональних мов або мов 
меншин у наданні послуг; або

b) дозволяти особам, які вживають регіональні мови 
або мови меншин, подавати заяви і отримувати відповідь 
на них цими мовами; або

c) дозволяти особам, які вживають регіональні мови 
або мови меншин, подавати заяви цими мовами.

4. З метою застосування тих положень пунктів 1, 2 і 3, 
які вони прийняли, Сторони зобов’язуються вжити одного 
чи більше таких заходів:

a) письмовий або усний переклад у разі необхідності;
b) добір і у разі необхідності професійна підготовка по-

садових осіб та інших державних службовців у необхідній 
кількості;

c) задоволення у міру можливості прохань державних 
службовців, які володіють регіональною мовою або мовою 
меншини, про призначення на роботу в тій території, де 
така мова вживається.

5. Сторони зобов’язуються дозволяти використання 
або прийняття прізвищ регіональними мовами або мова-
ми меншин на прохання зацікавлених осіб.

Стаття 11 
Засоби масової інформації
1. Сторони зобов’язуються, для осіб, які вживають ре-

гіональні мови або мови меншин, в межах територій, на 
яких ці мови використовуються, відповідно до стану кож-
ної мови, якщо органи державної влади, безпосередньо чи 
опосередковано, мають компетенцію, повноваження або 
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відіграють певну роль у цій сфері, та із поважанням прин-
ципу незалежності і самостійності засобів масової інфор-
мації:

a) якщо радіо і телебачення здійснюють функції гро-
мадських засобів масової інформації:

i) забезпечити створення якнайменш однієї радіос-
танції і одного телевізійного каналу, які здійснюватимуть 
мовлення регіональними мовами або мовами меншин; або

ii) заохочувати створення якнайменш однієї радіос-
танції і одного телевізійного каналу, які здійснюватимуть 
мовлення регіональними мовами або мовами меншин, і/
або сприяти такому створенню; або

iii) вжити належних заходів для того, щоб радіо- і теле-
організації транслювали програми регіональними мовами 
або мовами меншин;

b) i) заохочувати створення якнайменш однієї радіос-
танції, яка здійснюватиме мовлення регіональними мова-
ми або мовами меншин, і/або сприяти такому створен-
ню; або

ii) заохочувати трансляцію радіопрограм регіональни-
ми мовами або мовами меншин на регулярній основі та/
або сприяти такій трансляції;

c) i) заохочувати створення якнайменш одного телеві-
зійного каналу, який здійснюватиме мовлення регіональ-
ними мовами або мовами меншин, і/або сприяти такому 
створенню; або

ii) заохочувати трансляцію телевізійних програм ре-
гіональними мовами або мовами меншин на регулярній 
основі та/або сприяти такій трансляції;

d) заохочувати створення та розповсюдження аудіо- і 
аудіовізуальних творів регіональними мовами або мова-
ми меншин і/або сприяти такому створенню та розповсю-
дженню;

e) i) заохочувати створення і/або функціонування як-
найменш однієї газети, яка друкуватиме свої матеріали 
регіональними мовами або мовами меншин, і/або сприя-
ти такому створенню та/або функціонуванню; або

ii) заохочувати публікацію газетних статей регіональ-
ними мовами або мовами меншин на регулярній основі і/
або сприяти такій публікації;
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f) i) покривати додаткові витрати тих засобів масо-
вої інформації, які використовують регіональні мови або 
мови меншин, якщо законодавством загалом передбача-
ється фінансова допомога засобам масової інформації; або

ii) застосовувати існуючі механізми фінансової допо-
моги також до аудіовізуальної продукції, яка створюється 
регіональними мовами або мовами меншин;

g) сприяти професійній підготовці журналістів та іншо-
го персоналу для засобів масової інформації, які викорис-
товують регіональні мови або мови меншин.

2. Сторони зобов’язуються гарантувати свободу прямо-
го прийому радіо- і телепередач із сусідніх країн, які тран-
слюються мовою, такою самою або схожою до регіональ-
ної мови або мови меншини, та не перешкоджати ретран-
сляції радіо- і телепередач із сусідніх країн, які випуска-
ються в ефір такою мовою. Вони також зобов’язуються за-
безпечити, щоб не запроваджувалися жодні обмеження 
на свободу виявлення поглядів і вільне поширення інфор-
мації у друкованих засобах інформації мовою, такою са-
мою або схожою до регіональної мови або мови менши-
ни. Здійснення вищезазначених свобод, оскільки воно 
пов’язане з обов’язками та відповідальністю, може бути 
предметом таких формальностей, умов, обмежень або по-
карання, які встановлені законом і необхідні в демокра-
тичному суспільстві в інтересах національної безпеки, те-
риторіальної цілісності або громадського порядку, з ме-
тою запобігання заворушенням або злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації, одер-
жаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя.

3. Сторони зобов’язуються забезпечити представни-
цтво або урахування інтересів осіб, що вживають регіо-
нальні мови або мови меншин, в органах, які можуть бути 
створеними відповідно до закону для гарантування свобо-
ди і плюралізму засобів масової інформації.

Стаття 12 
культурна діяльність та засоби її здійснення
1. Стосовно культурної діяльності та засобів її здійснен-

ня - особливо бібліотек, відеотек, культурних центрів, му-
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зеїв, архівів, академій, театрів і кінотеатрів, а також лі-
тературних творів і кінопродукції, народних форм вияв-
лення культури, фестивалів і організацій, що займаються 
культурною діяльністю, включаючи, між іншим, викорис-
тання нових технологій, - Сторони зобов’язуються, в меж-
ах території, на якій такі мови використовуються, і якщо 
органи державної влади мають компетенцію, повнова-
ження або відіграють певну роль у цій сфері:

a) заохочувати форми виявлення та ініціативи, при-
таманні регіональним мовам або мовам меншин, і спри-
яти різними засобами доступу до творів, що створюють-
ся цими мовами;

b) сприяти різними засобами доступу іншими мовами 
до творів, що створюються регіональними мовами або мо-
вами меншин, підтримуючи і розвиваючи діяльність у га-
лузі перекладу, дублювання, озвучування і субтитрування;

c) сприяти доступу регіональними мовами або мовами 
меншин до творів, що створюються іншими мовами, під-
тримуючи і розвиваючи діяльність у галузі перекладу, ду-
блювання, озвучування і субтитрування;

d) забезпечити, щоб органи, які відповідають за здій-
снення чи підтримку різноманітної культурної діяльності, 
під час заходів, які вони проводять або підтримують, по-
ширювали інформацію про регіональні мови та культурні 
цінності або мови та культурні цінності меншин та вико-
ристовували їх;

e) сприяти заходам, спрямованим на забезпечення, 
щоб органи, які відповідають за здійснення чи підтримку 
культурної діяльності, мали персонал, що повністю воло-
діє відповідною регіональною мовою або мовою відповід-
ної меншини, а також мовою (мовами) решти населення;

f) заохочувати безпосередню участь представників 
осіб, що вживають відповідну регіональну мову або мову 
відповідної меншини, у забезпеченні засобів здійснення 
культурної діяльності та її плануванні;

g) заохочувати створення органу (органів), відповідаль-
ного за збір, збереження примірника та презентацію чи 
видання творів, що створюються регіональними мовами 
або мовами меншин, і/або сприяти створенню такого ор-
гану (органів);
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h) у разі необхідності створювати і/або розвивати та 
фінансувати перекладацькі та термінологічні дослідниць-
кі структури, зокрема з метою збереження та розвитку на-
лежної адміністративної, торгової, економічної, соціаль-
ної, технічної або правової термінології кожною регіональ-
ною мовою або мовою кожної меншини.

2. Стосовно територій, на яких регіональні мови або 
мови меншин традиційно не використовуються, Сторони 
зобов’язуються, якщо чисельність осіб, що вживають регі-
ональну мову або мову меншини, виправдовує це, дозво-
ляти, заохочувати і/або передбачати відповідну культур-
ну діяльність і відповідні засоби її здійснення згідно з по-
переднім пунктом.

3. Сторони зобов’язуються приділяти належну увагу у 
своїй культурній політиці за кордоном регіональним мо-
вам або мовам меншин, а також культурам, які відобра-
жаються такими мовами.

Стаття 13 
Економічне і соціальне життя
1. Стосовно економічної та соціальної діяльності, 

Сторони зобов’язуються, в межах всієї країни:
a) виключити із свого законодавства будь-які положен-

ня, що необгрунтовано забороняють або обмежують вико-
ристання регіональних мов або мов меншин в документах, 
які стосуються економічного або соціального життя, зо-
крема трудових договорах, і технічній документації, такій 
як інструкції по використанню товарів або устаткування;

b) заборонити застосування у внутрішніх правилах 
компаній і приватних документах будь-яких положень, що 
виключають або обмежують використання регіональних 
мов або мов меншин, принаймні між особами, що вжива-
ють одну і ту ж мову;

c) запобігати практиці, спрямованій на відмову від ви-
користання регіональних мов або мов меншин в економіч-
ній або соціальній діяльності;

d) сприяти використанню регіональних мов або мов 
меншин також за допомогою заходів, які не визначені у 
попередніх підпунктах, і/або заохочувати таке викорис-
тання.

2. Стосовно економічної та соціальної діяльності, Сто-
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рони зобов’язуються, якщо державні органи мають та ку 
ком петенцію, в межах території, на якій використову ють-
ся регіональні мови або мови меншин, та у міру розумної 
можливості:

a) включити у свої фінансові та банківські правила по-
ложення, які дозволяють шляхом використання проце-
дур, сумісних з комерційною практикою, використовува-
ти регіональні мови або мови меншин під час складання 
платіжних документів (чеків, векселів і т. і.) чи інших фі-
нансових документів або, у міру можливості, забезпечити 
здійснення таких положень;

b) в економічному та соціальному секторах, які знахо-
дяться під їхнім безпосереднім контролем (державний сек-
тор), організовувати заходи, які сприяють використанню 
регіональних мов або мов меншин;

c) забезпечити, щоб соціальні установи, такі як лікар-
ні, будинки для осіб похилого віку та гуртожитки, могли 
приймати та обслуговувати осіб, що вживають регіональ-
ну мову або мову меншини і потребують догляду на під-
ставі слабкого здоров’я, похилого віку або з інших причин, 
з використанням їхньої мови;

d) забезпечити відповідними засобами складання ін-
струкцій з техніки безпеки регіональними мовами або мо-
вами меншин;

e) вжити заходів для того, щоб інформація, яка на-
дається компетентними державними органами стосовно 
прав споживачів, подавалась регіональними мовами або 
мовами меншин.

Стаття 14 
Транскордонні обміни
Сторони зобов’язуються:
a) застосовувати чинні двосторонні і багатосторонні 

угоди з державами, в яких аналогічна мова використову-
ється у такій самій або схожій формі, або у разі необхід-
ності докладати зусиль для укладення таких угод з метою 
сприяння контактам між особами, що вживають ту саму 
мову у відповідних державах у галузях культури, освіти, 
інформації, професійно-технічної підготовки і безперерв-
ного навчання;

b) в інтересах регіональних мов або мов меншин спри-
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яти транскордонному співробітництву, зокрема між орга-
нами регіонального або місцевого самоврядування, на те-
риторії яких аналогічна мова використовується у такій са-
мій або схожій формі, та/або розвивати таке співробітни-
цтво.

частина IV 
Застосування хартії
Стаття 15 
Періодичні доповіді
1. Сторони подають генеральному секретарю ради 

Європи на періодичній основі і у форматі, визначеному 
комітетом міністрів, доповідь про політику, яку вони про-
водять відповідно до частини II хартії, і про заходи, вжи-
ті ними на виконання тих положень частини III, які вони 
прийняли. Перша доповідь подається через один рік після 
набрання хартією чинності стосовно відповідної Сторони, 
наступні доповіді подаються кожні три роки після першої 
доповіді.

2. Свої доповіді Сторони оприлюднюють.
Стаття 16 
розгляд доповідей
1. доповіді, які подаються генеральному секретарю 

ради Європи згідно зі статтею 15, розглядаються комітетом 
експертів, який створюється відповідно до статті 17.

2. Законно створені органи або асоціації Сторони мо-
жуть звертати увагу комітету експертів на питання, які 
стосуються зобов’язань цієї Сторони за частиною III хартії. 
Після консультацій з відповідною Стороною комітет екс-
пертів може врахувати таку інформацію під час підготов-
ки доповіді, зазначеної у пункті 3 нижче. ці органи або 
асоціації можуть також робити заяви стосовно політики, 
яку Сторона проводить відповідно до частини II.

3. На основі доповідей, зазначених у пункті 1, та ін-
формації, згаданої у пункті 2, комітет експертів складає 
доповідь комітету міністрів. ця доповідь супроводжується 
коментарями, які Сторони надсилають на відповідне про-
хання, і може оприлюднюватися комітетом міністрів.

4. доповідь, зазначена у пункті 3, містить, зокрема, 
пропозиції комітету експертів стосовно підготовки ко мі-
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тетом міністрів необхідних рекомендацій одній або декіль-
ком Сторонам.

5. генеральний секретар ради Європи подає Парла-
ментській асамблеї докладну дворічну доповідь про засто-
сування хартії.

Стаття 17 
комітет експертів
1. до складу комітету експертів входять по одному чле-

ну від кожної Сторони. члени комітету призначаються 
комітетом міністрів із списку кандидатів, які висувають-
ся відповідною Стороною і які повинні відзначатися висо-
кою сумлінністю та мати визнаний авторитет в питаннях, 
які розглядаються у цій хартії.

2. члени комітету призначаються строком на 6 років і 
можуть перепризначатися. член комітету, який не може 
продовжувати виконувати свої обов’язки, замінюється за 
процедурою, визначеною у пункті 1, а його наступник обі-
ймає посаду свого попередника протягом решти частини 
його строку повноважень.

3. комітет експертів встановлює свої правила проце-
дури. його секретарське обслуговування забезпечується 
генеральним секретарем ради Європи.

частина V 
Заключні положення
Стаття 18
цю хартію відкрито для підписання державами - чле-

нами ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю 
або затвердженню. ратифікаційні грамоти або документи 
про прийняття чи затвердження здаються на зберігання 
генеральному секретарю ради Європи.

Стаття 19
1. ця хартія набирає чинності в перший день місяця, 

що настає після закінчення тримісячного періоду від дати, 
на яку п’ять держав - членів ради Європи висловили свою 
згоду на обов’язковість для них цієї хартії відповідно до 
положень статті 18.

2. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме 
свою згоду на обов’язковість для неї цієї хартії після на-
брання нею чинності, хартія набирає чинності в перший 
день місяця, що настає після закінчення тримісячного пе-



244

ріоду від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти 
або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 20
1. Після набрання цією хартією чинності, комітет мі-

ністрів ради Європи може запропонувати будь-якій дер-
жаві, яка не є членом ради Європи, приєднатися до цієї 
хартії.

2. Стосовно будь-якої держави, яка приєдналася до 
хартії, хартія набирає чинності в перший день місяця, 
що настає після закінчення тримісячного періоду від дати 
здачі на зберігання генеральному секретарю ради Європи 
документа про приєднання.

Стаття 21
1. будь-яка держава під час підписання або здачі на 

зберігання своєї ратифікаційної грамоти чи свого докумен-
та про прийняття, затвердження або приєднання може за-
явити одне або декілька застережень до пунктів 2 - 5 статті 
7 цієї хартії. Інші застереження не дозволяються.

2. будь-яка договірна держава, яка заявила застере-
ження згідно з попереднім пунктом, може повністю або 
частково відкликати його шляхом подання відповідно-
го повідомлення на ім’я генерального секретаря ради 
Європи. Відкликання набирає чинності від дати отриман-
ня генеральним секретарем такого повідомлення.

Стаття 22
1. будь-яка Сторона може у будь-який час денонсува-

ти цю хартію шляхом подання відповідного повідомлення 
на ім’я генерального секретаря ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності в перший день мі-
сяця, що настає після закінчення шестимісячного періоду 
від дати отримання генеральним секретарем такого пові-
домлення.

Стаття 23
генеральний секретар ради Європи повідомляє дер-

жави-члени ради і будь-яку державу, яка приєдналася до 
цієї хартії, про:

a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамо-

ти або будь-якого документа про прийняття, затверджен-
ня або приєднання;
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c) будь-яку дату набрання чинності цією хартією від-
повідно до статей 19 та 20;

d) будь-яке повідомлення, отримане на виконання по-
ложень пункту 2 статті 3;

e) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або спові-
щення, які стосуються цієї хартії.

На посвідчення чого нижчепідписані належним чином 
на те уповноважені представники підписали цю хартію.

Вчинено у Страсбурзі п’ятого дня листопада міся-
ця 1992 року англійською і французькою мовами, при-
чому обидва тексти є однаково автентичними, в одному 
примірнику, який зберігатиметься в архіві ради Європи. 
генеральний секретар ради Європи надсилає засвідчені 
копії хартії кожній державі - члену ради Європи і будь-
якій державі, якій було запропоновано приєднатися до 
цієї хартії.
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