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Коли в революційному національно-визвольному пориві Верховна Рада 

України 23 лютого 2014 року скасувала антиконституційний закон Ківалова-

Колесніченка “Про засади державної мовної політики”, деякі високі українські 

посадовці побоялися, як на це зреагує Схід і Південь України. І зупинили дію 

цієї ухвали. Це зроблено було необдумано і, як пізніше виявилося, намарно: 

Путін уже напередодні вирішив окупувати Крим. 

Державні посадовці насамперед не взяли до уваги, що Схід і Південь 

України — це не однорідна російськомовна маса. Там проживає велика частина 

українців з власними українськими національними потребами, ще частина 

зросійщених під тиском українців і частина заселених в різні часи російських 

колонізаторів. Щодо перших, то це священний обов’язок української держави 

— створити сприятливі умови для їхнього нормального повсякденного життя. 

Для цього й було проголошено незалежність України, відновлено її 

державність. Щодо зросійщених, то утвердження серед них української мови 

було б актом відновлення історичної справедливості. А щодо засланих в 

Україну колонізаторів та їхніх нащадків, то їхній статус як національних  

меншин регулюється міжнародними й українськими законами.  

Україна — постколоніальна країна: вона була колонією і в Російській 

імперії, і в так званому Радянському Союзі, в усьому підлягала метрополії. 

Ситуація, яка історично склалася в Україні, передбачена статтею 5 Декларації 

про право на розвиток, прийнятої резолюцією 41/128 Генеральної Асамблеї 

ООН від 4 грудня 1986 року. У ній недвозначно стверджується право кожного 

народу, а отже, й українського, на усунення наслідків чужоземного панування, 

на компенсацію історичних втрат: “Держави повинні вживати рішучих 

заходів, спрямованих на ліквідацію масових і грубих порушень прав 

людини, народів і осіб, спричинених такими ситуаціями, які є наслідком… 

колоніалізму, іноземного панування й окупації, іноземного втручання і 

загрози національному суверенітету, національній єдності і територіальній 

цілісності...” Ні для кого не секрет, як в окупованій Росією Україні нищилася її 

мова, її культура, її людність. Це підтверджено документально. 

Курс України на відновлення історичної справедливості, на захист 

національної мови й культури відповідає міжнародним правовим нормам. “Усі 

народи мають право на самовизначення. За силою цього права вони вільно 

встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій 

економічний, соціальний і культурний розвиток”, — говориться в статті 1 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, прийнятого 

Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року. Такі права  має й Україна, і 



вона не повинна ні в кого питати дозволу на це. Тим паче в національних 

меншин. 

Але коли Україна обережно, надто обережно починає вживати деяких 

заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків масових і грубих порушень прав 

українців у минулому, вороже настроєні до українства політики (“п’ята 

колона”) заявляють про порушення прав людини, тобто прав колишніх 

колонізаторів та їхніх нащадків. Але ж у Загальній декларації прав людини від 

10 грудня 1948 року про мову нічого не сказано. Про мову згадується лише в 

загальному плані в статті 2: “Кожному надаються всі права і свободи, 

викладені в цій Декларації, незалежно від... мови…, національного 

походження…” Це положення майже в ідентичному формулюванні 

повторюється в статті 14 Європейської конвенції про захист прав і основних 

свобод людини, прийнятій 4 листопада 1950 року. То яке це порушення прав 

людини, коли від неї вимагають знання (принаймні розуміння) мови держави, у 

якій вона живе? 

За окупаційного режиму в Україні люди зазнавали дискримінації не тільки 

за національною ознакою (українці не мали права посідати певних посад), а й за 

мовною. Український інтелігент чи навіть простий робітник або селянин в 

Україні, який природно цікавився історією свого народу й розмовляв 

українською літературною мовою, ставав підозрілою особою і набував 

небезпечного статусу “українського буржуазного націоналіста”. “Я знал, что 

Стус националист, потому что он всегда говорит по-украински”, — 

небезпідставно заявляв один із свідків на судовому процесі. І це збільшувало 

провину підсудного. 

Конкретно про мовні права осіб, які належать до національних меншин, 

говориться в Європейській Хартії регіональних або міноритарних мов від 5 

листопада 1992 року, в Рамковій Конвенції про захист національних меншин 

від 1 лютого 1995 року та в Гаазьких рекомендаціях щодо прав національних 

меншин на освіту, прийнятих під егідою Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) у жовтні 1996 року. Зазначимо, що два 

останні документи —Рамкова Конвенції про захист національних меншин та 

Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту — прийнято 

пізніше, ніж Європейську хартію регіональних або  міноритарних мов, і, отже, 

вони мають переважальну юридичну силу порівняно з Хартією. 

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов — високогуманний 

міжнародний правовий документ, основною метою якого є захист мов 

національних меншин, і насамперед тих, які, як сказано в преамбулі до Хартії, 

“знаходяться під загрозою відмирання”. Але ж чи російська мова перебуває 

під загрозою відмирання, що цю Хартію певні політичні кола підлаштували під 

російську мову в Україні? При конкретному застосуванні положень Хартії, як 

зазначено знову ж таки в преамбулі до неї, треба обов’язково брати до уваги 

такі дві вимоги: 1) “охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не 

повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх”; 2) 



враховувати “специфічні умови та історичні традиції різних регіонів 

європейських держав”. Чи цього дотримали автори Закону “Про засади 

державної мовної політики”?  

І в усіх міжнародних документах, що стосуються захисту мов національних 

меншин, неодмінно підкреслюється важливість володіння державною 

(офіційною) мовою всіма членами даного суспільства, зокрема, й особами, що 

належать до національних меншин. 

У статті 5 Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, 

прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1960 року, законодавець, 

гарантуючи особам, що належать до національних меншин, право вести власну 

освітню роботу з використанням своєї мови, водночас застерігає, “що 

здійснення цього права не перешкоджає особам, які належать до меншин, 

розуміти культуру і мову всього колективу”. І це стосується в Україні не 

тільки молдован, румунів, угорців, поляків, а й росіян теж. 

У статті 14 Рамкової Конвенції про захист національних меншин, де йдеться 

про право осіб, які належать до національних меншин, на викладання їхньої 

мови або навчання нею, робиться застереження, що це повинно робитися “без 

шкоди для вивчення офіційної мови або викладання цією мовою”. І в 

коментарях до цієї статті уточнюється: “оскільки знання офіційної мови є 

одним із чинників соціальної злагоди та єдності”. У пункті 2 статті 5 цієї ж 

Рамкової конвенції законодавець, закликаючи сторони утримуватися “від 

політики та практики асиміляції осіб, які належать до національних 

меншин, супроти їхньої волі” (підкреслюю: “супроти їхньої волі”), робить 

водночас застереження, що це не повинно, проте, завдавати “шкоди для 

заходів, що вживаються згідно з їхньою загальною політикою інтеграції”. 

Коли в пункті 2 статті 11 йдеться про визнання “за кожною особою, що 

належить до національної меншини, право публічно виставляти вивіски, 

написи та іншу інформацію приватного характеру мовою й національної 

меншини”, то в коментарі до цієї вимоги робиться й застереження: “Це, 

звичайно, не заважає вимагати від осіб, які належать до національних 

меншин, використовувати також і офіційну мову”. Не всі ж громадяни 

повинні знати мову тієї чи іншої меншини, навіть російської, але існує єдина 

для всіх державна мова, яку повинні всі принаймні розуміти — і це повинна 

забезпечити держава. 

У першому пункті Гаазьких рекомендацій щодо прав національних меншин 

на освіту відразу після твердження, що право осіб, які належать до 

національних меншин, на збереження своєї самобутності “може бути повністю 

реалізоване тільки тоді, коли вони добре оволодіють своєю рідною мовою у 

процесі навчання” зроблено суттєву і досить-таки категоричну приписку: 

“Разом з тим особи, які належать до національних меншин, зобов’язані 

інтегруватися в більш широке суспільство держави через належне 

володіння державною мовою”. У Пояснювальній записці це положення ще раз 



повторюється: “Така інтеграція вимагає набуття міцних знань як мови 

національної меншини, так і державної мови”. 

Щодо освіти, то рекомендації Хартії в цій галузі можна вважати не зовсім 

чіткими й у певному розумінні застарілими. У Рамковій конвенції про захист 

національних меншин, у статті 14, де йдеться про беззаперечне право окремих 

осіб вивчати мову своєї меншини, докладніше враховано державні інтереси й 

особливості окремих країн: “У місцевостях, де традиційно проживають 

особи, які належать до національних меншин, або де вони становлять 

значну частину населення, Сторони, у разі достатньої необхідності, 

намагаються забезпечити, по можливості та в рамках своїх освітніх систем, 

особам, які належать до цих меншин, належні умови для викладання мови 

відповідної меншини або навчання цією мовою”. Тут варто звернути увагу 

на словосполучення “у разі достатньої необхідності”, “намагаються 

забезпечити”, “по можливості”. Усе це, як сказано в Коментарі до положень 

Рамкової конвенції, “дозволяє сторонам враховувати конкретні умови в 

своїх країнах”. І тут же навчання осіб, що належать до національних меншин, 

визначене як “двомовне навчання”, тобто навчання і мовою меншини, й 

державною мовою, бо тільки так можна забезпечити, як цього вимагає пункт 2 

статті 21 Загальної декларації прав людини, право кожного “на рівний доступ 

до державної служби у своїй країні”, і не тільки це, а й рівні можливості 

здобуття вищої освіти за вибором. 

У Пояснювальній записці до Гаазьких рекомендацій щодо прав 

національних меншин на освіту поняття двомовного навчання конкретизується: 

“Підходи типу “занурення”, згідно з якими викладання ведеться виключно 

державною мовою, за якого діти з національних меншин повністю 

інтегровані у класи з дітьми більшості населення, не відповідають 

міжнародним нормам. Це такою самою мірою стосується й сегрегованих 

шкіл, в яких уся навчальна програма викладається виключно із 

застосуванням рідної мови національної меншини протягом усього 

навчального процесу…” В Україні поки що майже всі школи для дітей 

російської, угорської та румунської меншин сегреговані, що не відповідає ні 

міжнародним нормам, ні потребам самих національних меншин. 

Хто домагається сегрегованих шкіл, обкрадають самі себе. У їхніх дітей 

таким чином зменшується у перспективі можливість для реалізації свого 

громадянського права, зафіксованого в пункті 2 статті 21 Загальної декларації 

прав людини: “ Кожен має право на рівний доступ до державної служби у 

своїй країні”. Без досконалого знання державної мови цей “рівний доступ” не 

може бути реалізований не лише в царині державної служби, а й у здобутті 

вищої освіти за вибором. У вищих навчальних закладах двомовного навчання 

ніяка держава забезпечити не в змозі. Та й чи це в інтересах держави? 

Державна мова обслуговує все суспільство, мови національних меншин 

задовольняють потреби індивідів та окремих груп населення. Функція 

державної мови полягає також у тому, щоб реально забезпечити рівні права 



всім членам суспільства, у тому числі й особам, які належать до національних 

меншин. 

Державна мова як спільна на всій території держави сприяє згуртуванню 

населення й перетворює його на колектив, суспільство, народ. Єдина для всього 

суспільства державна мова дає змогу сконцентрувати його інтелектуальний 

потенціал і таким чином, у процесі історичного розвитку, врешті-решт 

переростає в могутню рушійну силу суспільного прогресу, як це було у 

Франції, Італії, інших тепер високорозвинених країнах. Державна мова єднає, а 

не роз’єднує, підсилює сукупний інтелект суспільства, а не послаблює його. Та 

й чому я, українець, у своїй державі маю переходити на неприродну для мене 

мову національної меншини? 

Статус української мови як єдиної державної в Україні, проголошений у 

1989 році Верховною Радою ще Української Радянської Соціалістичної 

Республіки, було підтверджено 28 червня 1996 року в Конституції України, у 

статті 10, прийняттю якої чинився чи не найбільший опір шовіністичною 

частиною народних депутатів Верховної Ради. У цій статті сказано (майже 

дослівно повторено аналогічне положення Конституції Російської Федерації): 

“Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує 

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України”. Вислів “на всій території” має 

на увазі весь земний простір від Закарпаття і до Донбасу включно, від 

Прип’ятських боліт і до Чорного моря з Кримом включно, оскільки Україна, як 

зазначено в статті 2 Конституції України, “є унітарною державою”. 

Третя частина цієї статті: “В Україні гарантується вільний розвиток, 

використання і захист російської, інших мов національних меншин 

України” — не тільки підтверджує демократичний характер української 

держави, а й визначає російський етнос в Україні як національну меншину, а 

російську мову як мову національної меншини. Це конституційне визначення. 

Росіяни в Україні — національна меншина. Таке визначення статусу росіян 

цілком відповідає тому визначенню національних меншин, що його 1971 року 

дала підкомісія із захисту прав національних меншин Комісії з прав людини 

ООH: “Порівняно з іншою частиною населення це менша за кількістю, така, що 

не посідає домінуючого становища, група...” Аналогічно трактує національні 

меншини й стаття 3 закону “Про національні меншини в Україні”, прийнятого 

25 червня 1992 року: “До національних меншин належать групи громадян 

України, які не є українцями за національністю...” Отже, російська мова в 

Україні — це мова національної меншини, як і, скажімо, польська, угорська чи 

румунська (які теж свого часу силоміць насаджувалися чужинськими владами 

на всій території України або її частині). І жодна з них не має підстав 

претендувати, щоб бути всеукраїнською державною мовою. У тому числі й 

російська. 

Цей висновок цілком узгоджується з положеннями міжнародних актів, що 

стосуються прав людини. Зокрема, в пункті 13 пояснювальної доповіді до 



Рамкової конвенції про захист національних меншин зазначено, що Рамкова 

конвенція “не передбачає визнання колективних прав”. І в пункті 31, де 

коментується стаття 1 Рамкової конвенції, ще раз повторено: “Стаття 

посилається на захист національних меншин як таких та прав і свобод 

осіб, які належать до таких меншин. Це розмежування та різниця у 

формулюванні пояснюють, що про колективні права національних 

меншин не йдеться”. Отже, відповідно до міжнародних правових норм, 

російська національна меншина в Україні, як і будь-яка інша національна 

меншина, не має юридичних підстав вимагати якогось особливого статусу в 

державі як для себе, так і для своєї мови. Держава має задовольняти 

національно-культурні і мовні потреби осіб, які належать до тієї чи іншої 

національної меншини, у тому числі й російської, а не національної меншини 

як певної спільноти. 

Статтю 10 певним чином доповнюють і конкретизують статті 11 та 12 

Конституції України. 

У першій частині статті 11 ставиться в обов’язок державних органів 

сприяння формуванню української нації: “Держава сприяє консолідації та 

розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 

культури…” Консолідація будь-якої нації відбувається, як свідчить світовий 

досвід, навколо національних цінностей, однією з яких є насамперед мова. 

Деякі складові націєтворення названо в другій частині цієї статті: “… а також 

розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 

корінних народів і національних меншин України”. Щодо згаданих тут 

“корінних народів”, то таких в Україні є два: український і кримськотатарський. 

У “Словнику української мови”, том ІV, стор. 292, слово “корінний” 

тлумачиться так: “Споконвічний, постійний (про поселення певної місцевості, 

представників певного середовища тощо)”. Поляки, росіяни в Україні 

поселилися після відповідного захоплення її території Польщею та Росією,  

тобто вони прийшли в Україну як колонізатори. 

Стаття 12 стосується української діаспори: “Україна дбає про задоволення 

національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за 

межами держави”. З цього випливає, що не меншою мірою Україна, тобто 

держава, повинна дбати і про задоволення національно-культурних та мовних 

потреб українців, які проживають у межах держави. А чи це робить держава? 

Відповідно до положень чинної Конституції України володіння українською 

мовою є однією з обов’язкових умов зайняття посади Президента (стаття 103), 

посади професійного судді (стаття 127) та судді Конституційного Суду України 

(стаття 148). Мов національних меншин вони не зобов’язані знати. 

У Конституції у двох статтях, у яких йдеться про мову, є відсилання до 

закону. Так, у п’ятій частині 10-ї статті записано: “Застосування мов в 

Україні гарантується Конституцією України та визначається законом”. У 

статті 92 сказано: “Виключно законами України визначаються: … 4) 

порядок застосування мов”. Після прийняття Конституції України було 



запропоновано понад десять проектів закону про державну мову і про мови в 

Україні. Але Верховна Рада України жодного з цих проектів не брала навіть до 

розгляду. У зв’язку з постійним ігноруванням та кривотлумаченнями частиною 

посадових і службових осіб 10-ї статті Конституції України 51 народний 

депутат звернувся до Конституційного Суду України щодо офіційного 

тлумачення окремих положень цієї статті “стосовно обов’язковості 

застосування державної мови органами державної влади і місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, а також у навчальному процесі в 

державних навчальних закладах України”. 

У рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 

року щодо офіційного тлумачення статті 10 Конституції України, яке “є 

обов’язковим до виконання на всій території України, остаточним і не 

може бути оскарженим”, дано визначення державної мови: “Під державною 

(офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий 

статус обов’язкового спілкування у публічних сферах суспільного життя”. 
З цього визначення випливають два висновки: по-перше, означення “державна” 

й “офіційна” стосовно мови — з юридичного погляду (принаймні в правовому 

полі України) поняття тотожні; по-друге, вживання державної мови у 

публічних сферах суспільного життя обов’язкове. 

Конституційний Суд підтвердив обґрунтованість підстав для надання 

статусу державної в Україні саме українській, а не якійсь іншій мові: 

“Конституцією України статус державної мови надано українській мові 

(частина перша статті 10). Це повністю відповідає державотворчій ролі 

української нації, що зазначено в Преамбулі Конституції України, нації, 

яка історично проживає на території України, становить абсолютну 

більшість її населення і дала офіційну назву державі”. Намагання надати 

статус державної якійсь іншій мові — це зазіхання на право українців мати 

свою власну державу. Ні росіяни, ні поляки, ні якийсь інший етнос не 

виступали за надання Україні незалежності — вони мають свої національні 

держави. 

Важливе для розуміння статусу державної мови в суспільстві є положення в 

рішенні Конституційного Суду про те, що “поняття державної мови є 

складовою більш широкого за змістом поняття “конституційний лад”. 

Іншою його складовою є, зокрема, поняття державних символів”. Таким 

чином, Державна Мова відповідно до цього тлумачення прирівнюється до 

Державного Прапора України, Державного Герба України та Державного Гімну 

України, які статтею 20 Конституції України визначені як державні символи 

України. Ігнорування державної мови так само неприпустимо, як і ігнорування 

державного прапора, герба і гімну. Офіційно використовувати замість 

державної мови якусь іншу — це все одно, що замість тризуба чи синьо-

жовтого прапора в державних установах використовувати, скажімо, 

двоголового орла чи триколірний прапор. 



Конституційний Суд України робить обґрунтований висновок: “Таким 

чином, положення Конституції зобов’язують застосовувати державну — 

українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб 

при виконанні ними службових обов’язків у роботі і діловодстві тощо органів 

державної влади, представницького та інших органів Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування, а також у навчальному процесі в 

державних і комунальних навчальних закладах України”. 

У рішенні Конституційного Суду чітко окреслене коло посадових і 

службових осіб, які зобов’язані користуватися державною мовою, та сфери 

обов’язкового використання її: “Українська мова як державна є 

обов’язковим засобом спілкування на всій території України при 

здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а 

також в інших сферах суспільного життя, які визначаються законом 

(частина п’ята статті 10 Конституції України)”. Проте закону, 

передбаченого статтею 10 Конституції України, поки що немає: закон Ківалова-

Колесниченка з огляду на те, як він приймався, з якими кричущими 

порушеннями регламенту Верховної Ради, уже не кажучи про те, що він 

суперечить і Конституції України, і міжнародному законодавству, аж ніяк не 

можна вважати легітимним. 

Що ж до мови національних меншин, в тому числі й російської, то, як 

зазначено в наступному абзаці рішення Конституційного Суду, можуть 

використовуватися “поряд з державною при здійсненні повноважень 

місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки 

Крим та органами місцевого самоврядування”. По-перше, це положення 

стосується не органів державної влади взагалі, а лише місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у цьому положенні 

ключовим є слово “місцевий”); по-друге, у цьому абзаці нема слова 

“обов’язковий”, а вжито “можуть”, тобто лише допускається таке 

використання, а не ставиться за обов’язок; по-третє, зазначено, що це робиться 

“поряд з державною мовою”, державна мова ні в якому разі і ні за яких 

обставин не може ігноруватися й відсуватися на другий план. 

Чітко законом визначено застосування української мови в діяльності 

Збройних Сил України. У статті 13 Закону України від 5 жовтня 2000 року 

“Про внесення змін до Закону України “Про Збройні Сили України” записано: 

“У Збройних Силах України мовою службової діяльності, діловодства та 

документації є державна мова”. Чи потрібно щодо мови в армії (в силових 

структурах) приймати ще якийсь закон? 

Знання української мови є обов’язковою умовою для прийняття до 

громадянства України: “Умовами прийняття до громадянства України є: 5) 

володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, потрібному для 

спілкування” (стаття 9 Закону України від 18 січня 2001 року “Про 

громадянство України”). Чи цього дотримуються в Україні? 



Єдина мова — основна ознака й найважливіша умова існування нації як 

етнічної, так і політичної, запорука повноцінної, плідної участі її в духовному 

житті людства і власного поступального розвитку. З мови починається й мовою 

зміцнюється держава. Єдину мову на всій території утверджує держава, якщо 

вона виражає інтереси свого народу. 

Мовне питання в Україні слід розв’язувати, лише виходячи з положень 

міжнародних актів з цього питання і відповідно до вимог Конституції України, 

які чітко й недвозначно розтлумачив Конституційний Суд України, — тобто в 

межах закону, а не керуючись побажаннями окремих громадян чи окремих груп 

населення, не так, як це зроблено в антиукраїнському законі Ківалова-

Колесніченка “Про засади державної мовної політики” в інтересах, власне,  

однієї національної меншини. До цього зобов’язує стаття 8 Конституції України: 

“В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України  

має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй”. 





 


