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МЕНШИННІ (МІНОРИТАРНІ) МОВИ В ЄВРОПІ: 
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
 У статті на основі міжнародного й вітчизняного законодавства та європейської 

практики розкривається проблема функціонування в житті Української держави 
меншинних (міноритарних) мов. Як відомо, 5 листопада 1992 року Рада Європи ухвалила 
Європейську хартію регіональних або меншинних мов. Попри заявлені благородні цілі 
(охорона і розвиток історичних регіональних або меншинних мов) ставлення до цього 
Документа в багатьох країнах є неоднозначним. Процес узаконення Хартії в Україні 
виявився досить тривалим і непростим, під час нього не бракувало й незаконних дій і 
проявів войовничого невігластва. Крім того, були зауваження вже до самого перекладу 
тексту Хартії (як правильно – «мов меншин» чи «меншинних (міноритарних) мов»?) і 
Закону про її ратифікацію від 15 травня 2003 року, у якому зазначено, що положення 
Хартії застосовуються до мов національностей (а не до мов як таких) тощо. Саме тому 
й виникла нагальна потреба вивчення європейського досвіду функціонування меншинних 
(міноритарних) мов і вироблення рекомендацій щодо його застосування в Україні. 
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 Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Завданням державної політики щодо 
української мови та інших мов в Україні є реалізація одного з пріоритетів національних 
інтересів – забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як 
державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території держави, а також 
гарантування розвитку, використання і захисту мов корінних народів і національних 
меншин України. Загальною метою державної політики щодо української мови та інших 
мов в Україні є гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, 
збереження національної ідентичності українців, інших корінних народів України, а також 
національних меншин України, забезпечення національної безпеки, зміцнення 
громадянської злагоди в суспільстві і державної єдності. У цьому зв’язку неабиякої ваги 
набуває застосування в Україні європейського досвіду функціонування і захисту 
меншинних (міноритарних) мов на основі Європейської Хартії регіональних або 
міноритарних мов [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом до проблем 
застосування європейського досвіду використання меншинних (міноритарних) мов у 
зарубіжній і вітчизняній науковій літературі звертались Івон Больман [5], Мартін 
Гайдеґґер [10], Джошуа Фішман [2], Г. Євсєєва  [3], В. Заблоцький [6], О. Куць [6; 7], І. 
Лопушинський [8; 9], С. Савойська  [15; 16; 17], Юліане Бестерг-Дільґер [1; 11] та ін., у 
чиїх працях висвітлюються сутність мови і смисл буття, планування внутрішнього 
розвитку мов, мовні війни в Європі, державна мовна політика та мовна ситуація сучасної 
України, мовна політика в галузі освіти України як складник етнонаціональної державної 
політики, здійснено теоретико-історіологічний аналіз мовно-комунікативної політики як 
специфічної галузі державної політики в поліетнічному соціумі, деструктивні й 
конструктивні виміри мовної політики в сучасній Україні; мовно-політичний сепаратизм 
як чинник дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах 
пострадянської трансформації тощо. 



Формулювання мети статті.  Виходячи з постановки проблеми, метою статті є 
вироблення механізмів державної мовної політики щодо міноритарних мов на основі 
Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Декларація про державний суверенітет України від 16 
липня 1990 року та схвалений Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акт 
проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року проголосили Україну 
суверенною національною державою, що розвивається в наявних кордонах на основі 
здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення.  

Конституція України, що визначає українську мову як єдину державну мову в 
Україні (частина перша статті 10 Основного Закону), покладає на державу обов’язок 
забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України (частина друга статті 10) і встановлює, що 
порядок застосування мов визначається виключно законами України (пункт 4, частина 
перша статі 92).  

Рішенням Конституційного Суду України №10-рп/1999 від 14 грудня 1999 року 
встановлено, що «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 публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом». 

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов від 5 листопада 1992 року 
(ратифікована Законом України №802–IV від 15 травня 2003 року [13]), закріплює, що 
«захист і підтримка регіональних або міноритарних мов не повинні здійснюватися на 
шкоду офіційним мовам і потреби їх вивчати» (преамбула) [4]. 

Пояснювальна доповідь до Рамкової конвенції про захист національних меншин від 
1 лютого 1995 року (ратифікована Законом України № 703/97-ВР від 09 грудня 1997 року) 
передбачає, що «зобов’язання Сторін щодо застосування мов меншин жодним чином не 
порушує статусу офіційної мови (офіційних мов) держави» (пункт 66) і «насправді знання 
офіційних мов є чинником суспільної злагоди та єдності» (пункт 78). 

Висновком Венеційської Комісії передбачено, що «заохочувальна політика щодо 
державної мови гарантує становлення самобутності загальнодержавної спільноти і, зі 
свого боку, забезпечує взаєморозуміння – як поміж різними частинами населення, так і 
всередині кожної з них. Можливість застосовувати офіційну мову на всій території країни 
має бути забезпечена громадянам також і з метою запобігання дискримінації при 
здійсненні ними своїх основоположних прав – у тих регіонах, де більшістю населення є 
особи, що  належать до національної меншини» (CDL-AD (2010) 035, параграф 42). 

Висновок Венеційської Комісії зосереджує увагу на тому, що «за особливих умов, 
що склалися в Україні», збалансована політика у мовній сфері «вимагає належних 
гарантій для збереження державної мови як інструмента єднання суспільства» (CDL-AD 
(2011) 047, параграф 41). 

Венеційською Комісією рекомендовано «українському законодавчому органу 
(Верховній Раді України – І.Л.) віднайти істотно прийнятніші способи підтвердження 
верховенства української мови як єдиної державної мови та вжити додаткових заходів на 
зміцнення її ролі в середовищі українського суспільства» (CDL-AD (2011) 047, параграф 
42). 

Європейський Суд з прав людини у своєму Рішенні зазначив: « більшість Високих 
Договірних Сторін вирішили надати одній чи кільком мовам статус офіційної або 
державної та визначили їх такими у своїх Конституціях. Зурахуванням цього Суд визнає, 
що для таких держав офіційна мова є однією з фундаментальних конституційних 
цінностей нарівні з такими цінностями, як територія держави, організаційна побудова 
держави і державний прапор. держава, надаючи відповідній мові статус офіційної 
(державної), в принципі бере на себе зобов’язання гарантувати своїм громадянам право 



безперешкодно користуватися цією мовою для передавання і отримання інформації не 
лише в їхньому приватному житті, але й у їхньому спілкуванні з органами влади. З цього 
погляду Суд вважає, що найважливішими понад усе мають бути заходи на захист цієї 
мови. Іншими словами, у понятті офіційної мови закладене існування певних 
суб’єктивних прав, що належать носіям цієї мови» (Рішення щодо прийнятності заяви 
№71074/01, яку подала Юта Ментцен проти Латвії [Juta MENTZEN also known as 
MENCENA against Latvia]).  

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин у своїй оцінці та 
рекомендаціях від 20 грудня 2010 року зазначає: «Державна мова може бути ефективним 
інструментом для забезпечення злагоди. Відповідно, заохочувальна політика щодо 
застосування державної мови становить легітимний інтерес держави. Крім того, знання 
державної мови є вигідним для осіб, що належать до національних меншин (підкреслено 
нами – І.Л.). Володіння державною мовою підвищує можливості ефективної участі в житті 
суспільства на всіх рівнях. Тому особам, які належать до національних меншин, має бути 
надана можливість опанувати державну мову. Очікується, що всім членам суспільства, 
включаючи осіб, що належать до національних меншин, доведеться застосовувати 
державну мову в певних ситуаціях спілкування в публічній сфері відповідно до закону. 
Іншими словами, в осіб, які належать до національних меншин, немає права вважати, що 
їм ніколи не доведеться застосовувати державну мову» [пункт 13]. 

Отже, як видно, європейські держави забезпечують усебічний розвиток і 
функціонування державної (офіційної) мови і, водночас, забезпечують збереження і захист 
регіональних або міноритарних мов. 

Насамперед зазначимо, що Європейську хартію регіональних або міноритарних 
мов державами-членами Ради Європи було підписано в Страсбурзі 5 листопада 1992 року. 
Проте із 45 держав – членів Ради Європи дотепер Хартію ратифікували лише 20 [5, с. 171–
172]. У Преамбулі цього Документа, зокрема, зазначається, що «захист історичних 
(підкреслення наше – І.Л.) регіональних або міноритарних мов меншин Європи, декотрим 
з яких із плином часу загрожує зникнення (підкреслення наше – І.Л.), сприяє збереженню і 
розвиткові культурного багатства і традицій Європи», «право користуватися регіональною 
або міноритарною мовою в приватному та суспільному житті є невід’ємним правом 
відповідно до принципів, закріплених у Міжнародному пакті Організації Об’єднаних 
Націй про громадянські і політичні права» та «захист і підтримка регіональних або 
міноритарних мов не повинні здійснюватися на шкоду офіційним мовам і необхідності 
вивчати їх» (курсив наш – І.Л.) [4, с. 153].  

Кожна держава, ратифікуючи Хартію, визначає, які мови вона бере під власний 
захист і які заходи буде вживати для такого захисту. Щодо освіти, Хартія зобов’язує 
Сторони будувати власну політику, законодавство та практику на таких цілях і 
принципах: забезпечення належних форм і засобів викладання і вивчення регіональних 
або міноритарних мов на всіх відповідних рівнях; створення для осіб, які не володіють 
регіональною або міноритарною мовою і які проживають у місцевості, де вона 
використовується, можливостей вивчати її, якщо вони цього бажають [4, с. 157].  

Відповідно до стану кожної з міноритарних мов Сторони без шкоди для 
викладання офіційної мови (мов) повинні передбачити надання дошкільної, початкової, 
середньої, професійно-технічної і вищої освіти відповідними регіональними або 
міноритарними мовами, ужити заходів для запровадження курсів навчання дорослих і 
неперервного навчання, на яких викладання здійснюється переважно чи повністю 
регіональними або міноритарними мовами, і для викладання історії й культури, засобом 
відбиття яких є відповідна регіональна або міноритарна мова. Щодо освіти і територій, 
інших ніж ті, де традиційно користуються регіональними або міноритарними мовами, 
Сторони зобов’язуються, якщо чисельність осіб, які користуються регіональною або 
міноритарною мовою, виправдовує це, дозволяти, заохочувати або забезпечувати 



викладання регіональною або міноритарною мовою чи вивчення такої мови на всіх 
відповідних рівнях освіти [4, с. 158–160]. 

Цю Хартію було підписано в Страсбурзі від імені України 2 травня 1996 року і 
вперше ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин, 1992 р.» від 24 грудня 1999 року. Закон створював 
особливий статус для мов таких національностей: росіян, євреїв, білорусів, молдаван, 
румунів, кримських татар, болгар, поляків, угорців, греків, німців, гагаузів, словаків. 
Причому в разі, якщо кількість осіб, які належать до зазначених національностей, 
перевищує в межах певної адміністративно-територіальної одиниці 20 відсотків, ця мова 
де-факто отримувала б у межах цієї одиниці статус офіційної. При цьому зауважимо, що 
така норма не є нормою самої Хартії, а була виписана власне українськими 
законодавцями. Причому нечіткість її формулювання дозволяла різнотлумачення: чи 
йдеться про 20 відсотків представників саме національної меншини (у цьому разі 
російська мова отримала б привілейований статус в областях Сходу й Півдня), чи йдеться 
про 20% тих, хто говорить російською мовою (тоді російська мова отримала б статус 
регіональної майже в усій Україні, за винятком хіба що Західної України). Окрім того, 
пункт 5 Закону проголошував: «При застосуванні положень Хартії не допускається 
скорочення мережі освітніх, культурних та інших закладів, у функціонуванні яких 
використовуються мови національних меншин» [14, с. 198].  

Нечіткість цього формулювання, покликаного начебто захистити мовно-культурні 
потреби меншин, на практиці могла б використовуватися проти подальшого розширення 
мережі українськомовної середньої освіти. Як видно, цей Закон не цілком відповідав 
рішенню Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року щодо офіційного 
тлумачення статті 10 Конституції України, а тому й потребував скасування. Уже 12 липня 
2000 року Конституційний Суд України у справі за конституційним поданням 54 
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 
1992 р.» (справа про ратифікацію Хартії про мови, 1992 р.) названий вище Закон визнав 
таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним). 

15 травня 2003 року Верховна Рада України вже IV скликання повернулася до 
питання про ратифікацію Європейської хартії (перед цим 17 квітня 2003 року цей 
законопроект вона не підтримала). В ухваленому парламентом Законі «Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» зазначається, що положення 
Хартії застосовуються до мов таких національних меншин України: білоруської, 
болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, 
польської, російської, румунської, словацької та угорської. Крім того, у Законі 
наголошується, що при застосуванні положень Хартії заходи, спрямовані на утвердження 
української мови як державної, її розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного 
життя на всій території України, не вважаються такими, що перешкоджають чи 
створюють загрозу збереженню або розвитку зазначених вище мов [14]. 

Частина III Хартії, що носить назву «Заходи, спрямовані на заохочення 
використання регіональних мов або мов меншин у суспільному житті» відповідно до 
зобов’язань, узятих за пунктом 2 статті 2, містить статтю 8 «Освіта», низку пунктів якої 
було ратифіковано зазначеним вище Законом. Так, щодо освіти Україна зобов’язалась у 
межах території, у якій використовуються перелічені вище мови, відповідно до стану 
розвитку кожної з таких мов і без шкоди для викладання державної (української) мови 
передбачати надання дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної, 
університетської та іншої вищої освіти (або суттєвої її частини) відповідними 
регіональними мовами меншин дітям з тих сімей, які цього бажають і кількість яких 
вважається для цього достатньою [4, с. 139˗141].  

У такому вигляді, як тоді здавалося, Закон виявився прийнятнішим для української 
дійсності, а тому й набрав чинності. Проте невдовзі 46 народних депутатів як суб’єкт 



права на конституційне подання звернулися до Конституційного Суду України з 
клопотанням про визнання неконституційним Закону України «Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», мотивуючи тим, що цим Законом 
Верховна Рада України порушила інший Закон України – «Про міжнародні договори 
України». Однак своєю ухвалою від 19 лютого 2004 року (Справа № 2˗10/2004 № 15-
у/2004) Конституційний Суд України відмовив суб’єкту права на конституційне подання у 
відкритті конституційного провадження у справі через непідвідомчість Конституційному 
Суду України питань, порушених у конституційному поданні [18, с. 205˗209].  

Після місцевих виборів 2006 року (так само, як після ухвалення Верховною Радою 
України нині чинного скандального Закону від 03 липня 2012 року №5029˗VI за 
авторством народних депутатів України від Партії Регіонів Ківалова і Колісніченка «Про 
засади державної мовної політики» [13] деякі ради Сходу і Півдня України (насамперед 
обласні, міст-обласних центрів та міст обласного підпорядкування), нехтуючи 10 статтею 
Конституції України про державність української мови та Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», надали статус регіональної російській мові. Новообрані 
місцеві депутати посилалися на Європейську хартію регіональних або міноритарних мов. 
Однак таке посилання було цілком безпідставним, оскільки Хартія передбачає захист мов, 
що зникають. У ній нічого немає про статус мов (офіційний, регіональний тощо, а лише 
йдеться про їх захист). Російська ж до таких не належить і мала б бути взагалі 
виключеною з переліку регіональних мов, закріпленого Законом (як і деякі інші мови 
національних меншин України).  

Справді, в окремих європейських країнах є мови корінних на певній території 
етносів, що занепадають. Наприклад, гельська (шотландська) мова в Шотландії. Нині із 6 
мільйонів шотландців нею розмовляють лише 80 тисяч т.зв. «хайлендерів-горян», решта – 
англійською. Чи, наприклад, ірська (ірландська) мова, якою володіє лише один ірландець з 
кожної сотні. Є ще дуже загрожена мова давнього і загадкового народу басків на 
північному сході Іспанії, мова провансальців, що зникає на півдні Франції, мова острова 
Корсика, ретороманська мова в Швейцарії. Саме з метою збереження для світової 
культури цих мов і було створено Хартію. Проте Франція і Російська Федерація дотепер 
не ратифікували цю Хартію (хоча підписали її відповідно 7 травня 1999 і 10 травня 2001 
року). Та й жодна інша держава не ратифікувала її повним обсягом, без застережень, за 
винятком України. 

Виходячи зі стану справ, що на тоді склався в Україні, Міністерство юстиції 
України підготувало аргументований і переконливий юридичний висновок щодо статусу 
та порядку застосування в нашій державі російської мови. 

Міноритарна мова за Хартією це не мова національної меншини, як витлумачили її 
певні сили в Україні. Це сама меншинна, реліктова, слабо поширена мова. Наприклад, 
китайці в Україні є національною меншиною, за офіційною статистикою їх у нашій 
державі проживає приблизно 50 –70 тисяч осіб. Однак не можна назвати меншинною 
мову, що налічує 1,5 млрд носіїв, мовців. Ясна річ, що спеціально захищати таку мову є 
безглуздям. Так само, як і захищати російську мову в Україні, до якої у світі, як уже 
зазначалося, належить 280 млн носіїв, (5-те місце за поширеністю), а рідною її визнають 
160 млн осіб (7-ме місце у світі). 

Проте в Україні справді загроженими мовами є кримськотатарська, караїмська, 
кримчацька, гагаузька, ідиш, романі (циганська), адже за ними стоїть досить обмежена 
(десятки тисяч, часто лише сотні) мовців. Саме їх треба за Хартією захищати. Крім того, в 
Україні в південно-східних, а часом і центральних регіонах загроженою є й українська 
мова, саме вона там перебуває під загрозою зникнення. І тому, керуючись духом і буквою 
Хартії, там слід, як уважають окремі науковці, оголосити державну українську мову ще й 
регіональною (міноритарною) для її подвійного захисту. Саме це, на їхню думку, було б 
справжньою перемогою Європейської хартії. 



Виходячи з місцевої ситуації, що склалась із неправильним тлумаченням окремими 
радами положень Хартії, Міністерство юстиції України разом із Міністерством 
закордонних справ розробили проект Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» (2003 
р.), передбачивши його нову назву («Про ратифікацію Європейської хартії регіональних 
або міноритарних мов») і перелік мов, до яких можуть застосовуватися положення Хартії. 
Названий проект було внесено до Верховної Ради України Президентом держави 15 
вересня 2008 року за №0098. Крім наявних, до регіональних мов планувалося додати 
вірменську, ромську, караїмську, а також в окремих регіонах (Півдня і Сходу України) – й 
українську [12, с. 209–211].  

Не погоджуючись із такою думкою, нагадаємо, що, відповідно до міжнародних 
документів і на наше глибоке переконання, до міноритарних мов в Україні можуть 
належати лише мови регіональних меншин, тобто тих народів, що ніколи не мали і не 
мають власних державних утворень. Проте зміни до Закону «Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» (2003 р.) не внесені й дотепер, що 
значною мірою ускладнює реалізацію в нашій державі Європейської хартії регіональних 
або міноритарних мов.  

Велику надію українці покладають на нові законодавчі ініціативи у Верховній Раді 
України з мовних питань, які, як нам видається, сприятимуть зміцненню державного 
статусу української мови, а також створять належні умови для відродження, зміцнення і 
повноцінного функціонування регіональних або міноритарних мов. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновку, що, визнаючи за кожним 
громадянином право на вільне користування рідною мовою, Конституція України, 
проголосивши українську мову державною, гарантує вільний розвиток, використання і 
захист мов національних меншин. Окрім того, державна підтримка мов національних 
меншин з січня 2006 року (після надання Україною офіційних документів Раді Європи) 
регулюється Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин». Реалізація мовної політики, отже, здійснюється за двома векторами: 
утвердження української мови як державної і всебічне сприяння розвитку та 
функціонуванню регіональних або міноритарних мов відповідно до освітньо-культурних 
потреб громадян України.  

Водночас ухвалення Закону «Про засади державної мовної політики» від 03 липня 
2012 року №5029–VI відкинуло нашу державу далеко назад від справжньої реалізації на її 
території Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Після Революції 
Гідності (2013–2014) та обрання національно орієнтованої Верховної Ради України VIII 
скликання (2014) у нашій державі з’явилася можливість навести лад у використанні 
української мови як державної (офіційної) та мов національних меншин. Так, у парламенті 
впродовж 2016 року зареєстровано три законопроекти: народного депутата Я.В. Лесюка 
«Про мови в Україні», народного депутата М.Й. Головка та ін. «Про функціонування 
української мови як державної та порядок застосування інших мов в України» та 
народного депутата І.І. Подоляка та ін. «Про державну мову», що, на нашу думку, у разі 
ухвалення одного з них або їхнього спільного законопроекту, сприятиме нормалізації 
використання в нашій державі української мови як державної на всій її території, вільному 
розвитку й захисту регіональних або меншинних мов відповідно до Європейської хартії 
регіональних або міноритарних [4]. 
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Lopushynskyi I.P. Minority languages (languages of minority) in Europe: experience 
for Ukraine. The problem of the functioning of the Ukrainian state in the life of minority 
languages (languages of minority) is being solved on the basis of international and domestic law 
and European practice. As you know, on November 5, 1992 the Council of Europe adopted the 
European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML). Attitude to it is ambiguous in 
many countries despite the declared noble goal (protection and development of a historical 
regional or a minority language). The process of legislation of the Charter in Ukraine was long 
and difficult, during which there were no shortage of illegal actions and the manifestation of 
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militant ignorance. There were comments due to the very translation of the Charter of the text 
(what is right «Languages of minorities» or «Minority languages»? and the Law on ratification 
of 15 May 2003, which states that the provisions of the Charter apply to the language of 
nationalities (and not to the language as such), etc. Therefore, there is an urgent need to study 
the European experience of the functioning of a minority languages (languages of minorities) 
and make recommendations for its implementation in Ukraine. 

The task of public policy in the relation to the Ukrainian language and to other languages 
in Ukraine is the realization of one of national interests priorities – providing of all-round 
development and functioning of the Ukrainian language as an official language in all spheres of 
public life on all the territory of the state, and also guaranteeing the development, use and 
defense of the languages of those  people and national minorities who live on the territory of 
Ukraine. The general aim of public policy in the relation to the Ukrainian language and to other 
languages in Ukraine is guaranteeing the constitutional rights and freedoms of the person and 
the citizen, maintenance of national identity of Ukrainians, other nationalities who live on the 
territory of Ukraine, and also national minorities in Ukraine, maintenance of national safety, 
strengthening the civil consent in society, and state unity. 

Due to this an application of European experience in functioning and defense of the 
minorities’ languages under the European Charter for Regional or Minority Languages in 
Ukraine is becoming of vital importance [4]. 

 
Keywords: Ukrainian (official) language of the state (official) language, languages of 

national minorities, minority languages (languages of minorities), regional languages, the 
European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML). 

 
Лопушинский И.П. Меньшинные (миноритарные) языки в Европе: опыт для 

Украины. В статье на основе международного и отечественного законодательства и 
европейской практики раскрывается проблема функционирования в жизни украинского 
государства меньшинных (миноритарных) языков. Как известно, 5 ноября 1992 года 
Совет Европы принял Европейскую хартию региональных или меньшинных языков. 
Несмотря на заявленные благородные цели (охрана и развитие исторических 
региональных или меньшинных языков), отношение к ней во многих странах 
неоднозначное. Достаточно долгим и непростым оказался процесс узаконивания Хартии 
в Украине, во время которого не было недостатка в незаконных действиях и проявлении 
воинствующего невежества. Были замечания уже к самому переводу текста Хартии 
(как правильно – «языков меньшинств» или «меньшинных (миноритарных) языков»?) и 
Закону о ее ратификации от 15 мая 2003 года, в котором указывается, что положения 
Хартии применяются к языкам национальностей (а не к языкам как таковым) и т.д. 
Поэтому и возникла неотложная необходимость изучения европейского опыта 
функционирования меньшинных (миноритарных) языков и выработки рекомендаций по 
его применению в Украине.  
Ключевые слова: украинский (государственный) язык, государственный (официальный) 
язык, языки национальных меньшинств, меньшинные (миноритарные) языки, 
региональные языки, Европейская хартия региональных или миноритарных языков. 


