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Однією зі складових процесів демократизації в Україні є комплексна реалізація 

прав національних меншин, зокрема через створення необхідних умов для ефективної 
участі осіб-представників національних меншин у культурному, соціальному та 
економічному житті, і в державних справах1.  

З питань забезпечення прав національних меншин Україна співпрацює з 
міжнародними організаціями: ООН, ОБСЄ, Радою Європи. В міжнародних правових 
документах, до яких приєдналася й Україна, зафіксовано права національних меншин, 
зокрема й право на політичне життя.  

Реалізація відповідних прав пов’язана з процесами всебічної інтеграції 
національних меншин, етнічних спільнот до української політичної нації. Від політики 
сприяння чи протидії процесам реалізації прав національних меншин на представництво, 
реалізацію політичних інтересів в Україні почасти залежить перебіг міжетнічних 
відносин, рівень конфліктного потенціалу в поліетнічних регіонах і в країні загалом.  

Окрім цього в демократичних країнах нині увага надається й створенню належних 
умов для всебічної реалізації принципу рівності громадян перед законом, що передбачає 
застосування заходів підсиленої підтримки, які б сприяли подоланню фактичної 
нерівності можливостей представників більшості та національних меншин, етнічних груп 
у політичній сфері, в реалізації права обирати і бути обраним.  

 
 

Специфіка етнодемографічної ситуації в Україні 

В етнодемографічній структурі населення України 77,8% становлять етнічні українці, які складають 
національну більшість, та 22,2% − національні меншини. За даними Всеукраїнського перепису населення 
2001 року серед національних меншин 77,8% припадає на етнічних росіян, що становить 17,2 % від всієї 
кількості громадян України. Інші етнічні спільноти складають майже 4,5% населення країни. Специфіку 
мають регіональні виміри етнічного складу населення України, так, наприклад в АР Крим, українці 
складають лише 24% населення, кримські татари становлять 12, 5%, в Одеській області, українці 
складають 63% населення, серед національних меншин (крім росіян) виділяються болгари (6,1%), 
молдовани (5%) і гагаузи (1,1%), в Закарпатській області друге, третє і п’яте місця за чисельністю після 
українців посідають угорці (12%), румуни (2,6%) і роми (1,1%), причому чисельність останніх порівняно з 
1979 р. збільшилась в 2,5 рази. В Донецькій області 1,2% міського населення складають греки. Такі дані 
демонструють потребу врахування регіональних контекстів у розробці та реалізації державної 
етнополітики, зокрема й в частині забезпечення представництва національних меншин в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування.  

 

                                                
1 Рамкова конвенція про захист національних меншин (1995), (Рамкову конвенцію ратифіковано Законом 
України № 703/97-ВР від 09.12.97) ст. 15, ст.. 16. 
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Попри те, що Україною активно підтримується розвиток національних меншин, в 

етнополітичній сфері залишається невирішеною низка проблем. Зокрема, спостерігається 
почасти недостатнє залучення національних меншин у процес прийняття життєво 
важливих для них рішень; відсутня система фахової підготовки службовців, які 
відповідають за здійснення державної етнонаціональної політики, бракує координації 
заходів з реалізації державної етнонаціональної політики в системі органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. Актуальною залишається необхідність 
визначення правових засад екстериторіальної самоорганізації етнічних спільнот, введення 
представницьких органів національних меншин у політико-правове поле, вироблення 
правових механізмів взаємодії між цими органами і органами державної влади та 
місцевого самоврядування.  

 
1. Реалізація механізмів політичного представництва національних меншин, 

етнічних груп у виборних органах країн ЄС 
 
Питання визначення та дотримання прав національних меншин з боку держави 

набули міжнародного характеру ще в межах Ліги Нації,  під час створення та розробки 
Статуту ООН. Сьогодні один із стандартів практики урядування в країнах ЄС полягає у 
гарантуванні та реалізаціі прав національних меншин щодо використання мови, 
збереження культурної спадщини, представництва національних меншин в органах 
влади різного рівня. Механізмам реалізації політичного представництва національних 
меншин, етнічних груп у виборних органах приділяється значна увага з боку країн ЄС, 
про що свідчить аналіз виборчого законодавства країн Європейського Союзу.  

Варто усвідомлювати що політичне представництво розглядається і як частина 
міжкультурного діалогу, активізації громадської участі, що сприяє створенню нових 
цінностей, котрі приносять громадяни, що, в свою чергу, зміцнює суспільну єдність та 
діалог. 

 
 

Механізми реалізації прав національних меншин на політичне представництво 
 
У законодавстві країн ЄС закріплено наступні механізми реалізації прав національних меншин на 

політичне представництво: 
 

– встановлені правила утворення виборчих округів, висування кандидатів на виборах, особливості 
виборчої системи, визначені квоти представництва національних меншин у парламентах та органах 
місцевого самоврядування; 

– створено умови, які сприяють участі національних меншин у загальнодержавних і місцевих виборах, 
наприклад — виготовлення виборчих бюлетенів національною мовою тощо2. 

 
Зокрема: 
 
– при проведенні парламентських виборів в Іспанії, Данії, Фінляндії, Кіпрі; парламентських і місцевих 

виборів в Словенії існує система резервування за представниками національних меншин певної кількості 
місць в парламенті, органах місцевого самоврядування (хоч така практика й не набула широкого 
розповсюдження в Європі). 

– застосовується практика включення представників національних меншин до партійних списків 

                                                
2 Див. Summary Report on Participation of Members 
of Minorities In Public Life, Режим доступу: http://www.venice.coe.int/docs/1998/CDL-MIN(1998)001rev-e.pdf , 
Лихач Ю. Ю., Забезпечення представництва національних меншин у виборних органах Європейського 
Союзу, наукові записки, Випуск 41, Курасівські читання — 2008, ст.. 86, Вибори в Європейському Союзі за 
редакцією Ковриженка Д. С. - К. Лабораторія законодавчих ініціатив, 2006. - 98 с. 
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(Австрія, Бельгія, Фінляндія, Німеччина (частково), Греція, Італія (в області Фріулі-Венеція-Джулія), Латвія, 
Литва, Польща, Словаччина; 

– існує практика врахування в процесі утворення виборчих округів місць компактного проживання 
національних (мовних)  меншин.  Так,  у Бельгії при утворенні виборчих округів враховуються місця 
компактного проживання основних лінгвістичних груп; 

– за окремими регіонами закріплюється певна кількість місць в парламенті: Данія (місця для 
представників Фарерських островів та Гренландії в парламенті), Фінляндія (місця для представників 
Аландських островів в парламенті; 

– використовується практика незастосування виборчих бар’єрів для нацменшин: Литва (загальний 
бар’єр на виборах становить 4%, однак для представників нацменшин він може бути знижений), Німеччина 
(на парламентських виборах та місцевих виборах в окремих землях,  наприклад,  у Гессені),  Польща (на 
парламентських і місцевих виборах до нацменшин не застосовується 5% бар’єр). 

– застосовується мажоритарна виборча система (Великобританія, Франція – на парламентських 
виборах;  в ряді інших країн Європи –  на місцевих виборах)  чи система єдиного голосу,  що не передається 
(Ірландія, Мальта), які сприяють представництву національних меншин у виборних органах (за умови, що 
при утворенні округів враховуються місця компактного проживання національних меншин). 

– в окремих країнах можна створювати регіональні партії, які представляють інтереси національних 
меншин (Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія (партії, які представляють німецьку меншину, і 
місцеві партії Гренландії та Фарерських островів), Естонія (3 партії, які представляють російську 
нацменшину), Іспанія (партії в Каталонії та Країні Басків), Італія (такі партії діють в трьох регіонах, де 
компактно проживають нацменшини). 

 
 
Широке застосування новітніх механізмів для забезпечення представництва 

національних (лінгвістичних) меншин, етнічних груп знаходить своє відображення в 
документах Ради Європи, рекомендаціях Венеціанської комісії3 . 

Захист прав національних меншин задекларовано при створенні НБСЄ (1975р.); 
його відображено в таких принципах, як: 1) права людини не обмежуються 
недискримінаційним ставленням до осіб, а передбачають також колективне наділення 
етнічних меншин освітніми, соціальними та політичними правами; 2) питання, що 
стосуються національних меншин, не є суто внутрішньою справою відповідних держав, а 
отже, можуть бути предметом легітимного втручання міжнародних організацій" 4. 

Паризька хартія для нової Європи, ухвалена на Конференції НБСЄ у листопаді 
1990 року, включила права національних меншин у число восьми пріоритетів на майбутнє 
для континенту. Одним із ефективних шляхів та засобів у сфері конфліктної превенції 
стало запровадження посади Верховного комісара з питань національних меншин 
(ВКНМ), яку було започатковано рішенням Гельсінського саміту НБСЄ навесні 1992 року. 
Згідно з Мандатом, ВКНМ забезпечує “раннє попередження” та, якщо потрібно, „ранню 
дію” щодо протиріч, пов'язаних із міжетнічними відносинами, які „мають потенціал 
перерости в конфлікт у реґіоні НБСЄ, що загрожуватиме миру, стабільності чи відносинам 
між державами-учасницями”. У цілому ВНКМ було вироблено п’ять пакетів 
рекомендацій5. 

Варто наголосити, що ОБСЄ/БДІПЛ у своїх звітах стосовно виборчих практик 
наголошує й на потребі внесення доповнень у закон про вибори депутатів Верховної Ради 

                                                
3 Див: Summary Report on Participation of Members 
of Minorities in Public Life, Режим доступу: http://www.venice.coe.int/docs/1998/CDL-MIN(1998)001rev-e.pdf 

4 Esman M.J. Ethnic Actors in International Politics//Nationalism and Ethnic Politics. 1995. – Vol. 1. – N1. – P.111 
– 112. 

5 Гаазькі рекомендації про права національних меншин у галузі освіти (1996 р.), Ословські рекомендації про 
мовні права національних меншин (1998 р.), Лундські рекомендації про ефективну участь національних 
меншин у громадському житті (1999 р.), Рекомендації з використання мов меншин у телерадіомовленні 
(2003 р.) та Рекомендації з питань поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві (2006) 
http://www.osce.org/documents/hcnm 
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Автономної Республіки Крим шляхом застосування та взяття до уваги Лундських 
рекомендації ОБСЄ та Інструкції ОБСЄ/БДІПЛ щодо сприяння участі національних 
меншин у виборчому процесі6. Відповідні рекомендації загалом не було враховано у 
національному законодавстві України. 

 
 
Лундські рекомендації щодо ефективної участі національних меншин у суспільно-політичному 

житті визначають, що держави повинні гарантувати право осіб, які належать до національних меншин, 
на участь у державних справах, включаючи право голосу та право балотуватися на виборні посади на 
недискримінаційній основі. У документі йдеться про те, що державам необхідно вживати належні заходи 
щодо розширення участі національних меншин у суспільно-політичному житті на регіональному та 
місцевому рівнях, забезпечувати прийняття структурами регіональних і місцевих органів управління 
рішення, які були б доступними для населення. Рекомендується, щоб у рамках національного 
законодавства держави організовували консультативні органи, які можуть виступати каналом 
комунікації між державною владою та національними меншинами. Ці органи можуть мати 
спеціалізовані комітети з питань забезпечення житлом, земельних питань, а також з питань освіти, 
мови та культури тощо. 

 
Лундські рекомендації пропонують закріплення положень, відповідно до яких 

держава повинна забезпечити меншинам доступ до реальних важелів впливу на рівні 
центральної влади, а за потреби забезпечити й спеціальні механізми. Ці механізми можуть 
включати: спеціальні форми представництва національних меншин; закріплення за 
національними меншинами офіційної або неофіційної квоти місць у Кабінеті Міністрів; 
забезпечення інтересів меншин, наприклад, шляхом введення посад, компетенція яких 
дозволяє справляти вплив на врегулювання справ національних меншин; ужиття 
спеціальних заходів для залучення представників національних меншин до роботи в 
державних органах. 

За умови компактного проживання меншин, їх представництво може бути 
забезпечене шляхом створення одномандатного округу. Межі виборчих округів повинні 
встановлюватись таким чином, щоб це відповідало інтересам справедливого 
представництва національних меншин.  

Відповідні рекомендації доцільно враховувати при формуванні механізмів 
реалізації прав меншин на політичну участь в реформуванні виборчого законодавства з 
метою забезпечення дієвого представництва національних меншин в політичних 
інститутах. 

 
2. Удосконалення виборчого законодавства та механізми забезпечення прав 

національних меншин на представництво у парламенті та органах місцевого 
самоврядування 

 
Активні форми політичного представництва національних меншин проявляються й 

у застосуванні таких механізмів участі як безпосередньо виборчий процес. Протягом 
історії виборчих перегонів в Україні в цілому актуалізувалися низка проблемних питань, 
пов’язаних з створенням та реалізацією механізмів щодо забезпечення прав національним 
меншинам, етнічним спільнотам прав політичного представництва:  

- забезпечення дієвих механізмів висунення з боку національних меншин 
кандидатів у народні депутати;  

- врахування інтересів національних меншин та етнічних спільнот стосовно їхнього 
проживання (компактного проживання) під час формування виборчих округів; 

- створення умов, які сприяють участі національних меншин у загальнодержавних і 
місцевих виборах (питання мови виборчих бюлетенів, інформації про кандидатів мовами 
національних меншин). 

                                                
6 Заключний звіт ОБСЄ/БДІПЛ, Парламентські вибори 31 березня 2002 року, Україна 
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2.1. Висування кандидатів у народні депутати України  
 
За Конституцією України територіальний устрій України ґрунтується на засадах 

єдності та цілісності державної території, поєднання централізації та децентралізації у 
здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з 
урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 
особливостей, етнічних та культурних традицій (ст. 132). Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року7 частиною першою статті 44 делегує 
районним та обласним місцевим державним адміністраціям повноваження відповідних 
рад щодо підготовки та винесення на розгляд ради програм національно-культурного 
розвитку національних меншин у місцях їх компактного проживання. 

 
 
Будь-які квоти у виборчому процесі за мовною чи національною ознакою національним законодавством не  
передбачені. Забезпечення політичних прав обумовлюється передовсім особистісними рисами кандидатів: 
їхньою фаховістю, громадською активністю, популярністю серед населення тощо8.  
 

 
Надзвичайно важливо, що у частині 2 статті 14 закону «Про національні меншини в 

Україні»9 1992 р. зафіксовано, що національні громадські об’єднання мають право 
висувати своїх кандидатів у депутати на виборах органів державної влади, водночас, 
відповідні норми сьогодні мали декларативний характер та не знаходили адекватного 
розвитку у виборчому законодавстві. Зокрема, пропорційна виборча система з 
голосуванням за закриті списки, що застосовувалася під час виборів 2006, 2007 рр. 
створювала певні загрози для можливостей висунення позапартійних представників 
національних меншин до Верховної Ради. На відповідні проблемні питання звертали увагу 
й представники ОБСЕ. Зокрема, у звіті „Позачергові вибори до Верховної Ради 30 вересня 
2007 р.” Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами вказувалося, що дехто з 
представників національних меншин висловлював занепокоєння, що існуюча пропорційна 
виборча система, за якою вибори проводяться у багатомандатному загальнодержавному 
виборчому окрузі,  не сприяє представленню інтересів невеликих та компактно 
проживаючих меншин.10 

Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 
року № 4061-VI11 передбачено самовисування, що може сприяти більшим можливостям 
представників національних меншин висуватися до законотворчого органу, проте не 

                                                
7 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 280/97-вр, Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80  
 
8 В Україні виборчі квоти було вперше було застосовано під час виборів до ВР АР Крим в 1994 році, коли в 
14 жовтня 1993 року після чисельних протестів кримських татар в Криму було ухвалено закон «Про 
доповнення до Закону Республіки Крим "Про вибори Верховної Ради Криму", згідно з яким на один строк 
виборів до Верховної Ради Криму наступного скликання 14 мандатів було надано представникам 
кримськотатарського народу і по одному – вірменського, болгарського, грецького і німецького народів, 
депортованих із Криму в 1944 році. Депутати парламенту півострова обиралися по одномандатних і 
багатомандатних виборчих округах терміном на 4 роки. Для організації і проведення виборів територію 
півострова було поділено на 66 одномандатних виборчих округів. Вибори відбувались у два тури - Авт 
 
9 Закон України «Про національні меншини в Україні», (Вводиться в дію Постановою ВР N 2495-XII від 
25.06.92, Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2494-12 
10 Заключний Звіт Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами, «Позачергові вибори до Верховної 
Ради 30 вересня 2007 р., С. 26 
11 Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року  
N 4061-VI, Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/page 
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створює якихось спеціальних преференційних умов для організацій національних меншин 
в цьому процесі. 

 
2.2. Формування виборчих округів з урахуванням інтересів національних 

меншин, питання виборчого бар’єру, включення національних меншин до виборчих 
списків політичних партій 

 
Врахування інтересів національних меншин та етнічних спільнот стосовно їхнього 

проживання (компактного проживання) під час формування виборчих округів, є однією з 
важливих складових у застосуванні механізмів реалізації прав національних меншин, 
етнічних спільнот на ефективне політичне представництво, право на обрання. 

В рекомендаціях Венеціанської комісії щодо змісту механізмів забезпечення 
представництва національних меншин у виборних органах підкреслюється важливість 
процесу формування виборчих округів: виборчі округи (їхній розмір та конфігурація) 
повинні бути утворені з урахуванням необхідності заохотити представників національних 
меншин взяти участь у виборах.12 

Ще у березні у березні 1990 р., представники національних меншин в Україні брали 
участь у виборах до республіканських та місцевих рад народних депутатів, що проходили 
на хвилі національного відродження за мажоритарною системою відносної більшості. 
Редакція виборчого закону зразка 1997 р. (змішана система) передбачала певні механізми 
реалізації прав національних меншин на обрання, зокрема здійснювалося сприяння 
утворенню виборчих округів в містах компактного проживання національних меншин13. 
Так, відповідно до ч. 1 та 2 ст. 7 Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» від 24 вересня 1997 року при утворенні виборчих округів мав братися до уваги 
чинник компактності проживання національних меншин. Місцевості такого проживання 
не мали виходити за межі одного виборчого округу. Наприклад, під час виборів до 
Верховної Ради України у 1994 році, які відбувалися за мажоритарною системою 
абсолютної більшості, угорська національна меншина обрала до українського парламенту 
одного народного депутата14 від Берегівського виборчого округу. Водночас, відповідну 
норму вилучили із виборчого законодавства у жовтні 2001 р. при ухваленні нового Закону 
«Про вибори народних депутатів України». Наступні редакції законів про вибори не 
передбачали будь-яких спеціальних механізмів реалізації ст. 14 Закону України “Про 
національні меншини в Україні”. Зокрема, у Законах України “Про вибори народних 
депутатів України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про об’єднання громадян” не 
враховані згадані положення стосовно формування, визначення меж виборчих округів. 

Схожа ситуація спостерігається й відносно редакції чинного виборчого закону15 – у 
статті 18, яка встановлює порядок утворення виборчих округів,  не передбачено 
спеціальних механізмів, які б враховували фактор компактності проживання національних 
меншин під час відповідного процесу. Зокрема у Законі зазначено лише що одномандатні 
округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя з приблизно рівною кількістю виборців в кожному окрузі.  Орієнтовна 
середня кількість виборців в одномандатних округах визначається Центральною 
виборчою комісією, виходячи з відомостей Державного реєстру виборців.  
                                                
12 Summary Report on Participation of Members 
of Minorities in Public Life, Режим доступу: http://www.venice.coe.int/docs/1998/CDL-MIN(1998)001rev-e.pdf  
13 Законодавство Україні досі не передбачає визначення «місця компактного проживання». Не існує 
кількісних та якісних критеріїв для з’ясування їхніх меж.- Авт. 
14 Голова Демократичної Спілки Угорців України (ДСУУ) М. Товта, на момент обрання він  
займав посаду представника Президента у Берегівському районі. 
15 Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року  
N 4061-VI, Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/page 
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На проблеми відсутності чітких критеріїв визначення меж виборчих округів 
вказується й у Спільному висновку № 635/2011 щодо законопроекту «Про вибори 
народних депутатів України" Європейської Комісії "За демократію через право" 
(Венеціанської комісії) та Організації з безпеки та співробітництва в Європі/Бюро 
демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)16. У висновку зазначається, що 
законопроект не визначає яких-небудь критеріїв, якими має керуватися ЦВК у визначенні 
меж виборчих округів.  Відповідні критерії не були уточнені й при подальшому 
опрацюванні законопроекту перед прийняттям його як закону. 

Один з вагомих факторів у забезпеченні представництва меншин під час виборчого 
процесу - процедура розподілу мандатів та величина виборчого бар’єру. Можна 
констатувати, що встановлення високих виборчих бар’єрів (особливо якщо вибори 
проводяться у великих виборчих округах, в яких розподіляється значна кількість мандатів) є 
несприятливим для національних меншин в контексті забезпечення політичного 
представництва. У цьому випадку національні меншини фактично втрачають адекватні 
можливості для впливу на результат виборів та представництво інтересів. Особливо така 
проблема може бути актуальною для Автономної Республіки Крим, де у значної частини 
населення можуть існувати негативні етностереотипи, зокрема – щодо кримських татар, 
що не сприяє обранню кандидатів з числа кримських татар до законотворчого органу в 
мажоритарному окрузі. 

Підвищення виборчого бар’єру, можливість неврахування при утворенні виборчих 
округів місць компактного проживання національних меншин та етнічних груп можуть 
негативно вплинути на рівень політичного представництва цих категорій українських 
громадян. З метою забезпечення плюралізму та заохочення національних меншин до 
участі у публічному житті, пунктом 15.3 Резолюції ПАРЄ "Функціонування 
демократичних інституцій в Україні" від 26 січня 2012 р. Центральній виборчій комісії 
при визначенні меж виборчих округів для парламентських виборів 2012 р. рекомендується 
включити в один і той же виборчий округ групи національних меншин, які формують 
концентроване проживання в певних зонах17. 

 
 
Варто зазначити, що в Україні на рівні політичних домовленостей існує практика включення представників 
національних меншин до списків політичних партій.  Відповідні випадки мали місце в діяльності СДПУ (о)  
(угорці), виборчий Блок «Наша Україна» (кримські татари) та ін., проте така практика не має системного 
характеру і не відображена на законодавчому рівні.  
 

 
2.3. Створення умов, які сприяють участі національних меншин у 

загальнодержавних і місцевих виборах (питання мови виборчих бюлетенів, 
інформації про кандидатів мовами національних меншин) 

 
Рамкова конвенція Ради Європи із захисту національних меншин (статті 10.2, 15), 

Кодекс належної практики у виборчих питаннях Венеціанської комісії18 (п. І.3.1.b.ііі.) та 
Копенгагенський документ ОБСЄ 1990 року (п. 32.5) відзначають, що "особи, які 
                                                
16 Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту «Про вибори народних депутатів України" 
Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та 
співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини(ОБСЄ/БДІПЛ),  
Страсбург, 17 жовтня 2011 року, Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a54  
 
17 Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" 
від 26 січня 2012, Режим доступу: 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1862.htm 
 
18 У багатомовних суспільствах мають бути передбачені бюлетені, інформація на яких подається 
мовами основних національних меншин 
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належать до національних меншин, мають право [...] на поширення, доступ та обмін 
інформацією своєю рідною мовою".  Під час минулорічних виборчих кампаній подекуди 
піднімалися питання стосовно забезпечення владою для національних меншин в Україні 
можливості користуватися під час виборчого процесу власними мовами відповідно до 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Зокрема, посилання на 
відповідні рекомендації Комітету з прав людини ООН містяться у Заключному звіті 
ОБСЄ/БДІПЛ, Парламентські вибори 31 березня 2002 року: в контексті цих виборів, 
бюлетені та інформація про голосування не надавалися мовами національних меншин. 
Разом з тим,  йдеться у Звіті,  мова не була перешкодою на шляху до участі у виборах,  і 
питання національних меншин не відігравали значної ролі під час відповідної кампанії. 

Відповідні наголоси робилися й у Доповіді уповноваженого ВР з прав людини 
(2010) 19, де зазначалося, що ігнорування важливості застосування мов етнічних спільнот 
під час виборчих компаній може бути вагомою перешкодою у реалізації виборчих прав 
національних меншин. Зокрема, до прийняття нової редакції закону про вибори у березні 
2004 р. у місцях компактного проживання національних меншин забезпечувався переклад 
виборчих бюлетенів їхніми мовами, а на виборчих дільницях розміщувались інформаційні 
плакати-зразки. Вилучення згаданої норми статті із виборчого законодавства в 
подальшому спричинило обмеження прав виборців з числа національних меншин на 
отримання інформації про кандидатів у депутати рідною мовою, що суперечить вимогам 
ст.22 Конституції України. Зокрема, як свідчать результати моніторингу Уповноваженого 
з прав людини у Закарпатській області, а також висновки міжнародних спостерігачів Ради 
Європи, висловлені в ході зустрічі в офісі Уповноваженого з прав людини під час 
останньої виборчої кампанії по виборах Президента України, майже 50% представників 
угорської, ромської і румунської меншини не змогли взяти участь у виборах через 
відсутність виборчих бюлетенів їхніми рідними мовами, а на деяких виборчих дільницях 
області кількість таких осіб сягала до 70%. Крім того, було з’ясовано, що багато виборців 
з числа національних меншин потребують перекладача, однак їхня присутність на 
виборчих дільницях чинним законодавством не передбачена. 

Чинною редакцією закону про вибори також не передбачено використання мов 
національних меншин (зокрема, в місцях компактного проживання) при виготовленні 
інформаційних плакатів, матеріалів передвиборної агітації та виборчих бюлетенів20. 

 
Рекомендації 
 
З метою забезпечення прав національних меншин на політичну участь, у виборчому 

законодавстві варто враховувати практики країн ЄС,  рекомендації ВНКМ,  ОБСЕ,  
Венеціанської комісії. 

Зокрема, одномандатні виборчі округи мають утворюватись таким чином, щоб місця 
компактного проживання національних меншин охоплювались одним виборчим округом, 
а не кількома.  

Також виявляється за доцільне створювати умови, які сприяють участі національних 
меншин у загальнодержавних і місцевих виборах (питання мови виборчих бюлетенів, 
інформації про кандидатів мовами національних меншин), зокрема в місяцях компактного 
проживання національних меншин. Відповідне питання потребує розвитку законодавства 

                                                

19 Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини „Стан дотримання та захисту прав і 
свобод людини в Україні” (2010 р) п. 5.3. Захист прав і свобод національних меншин в Україні, Режим 
доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua/dopovid_6_1/Dop6_1_Zmist.htm 

20 Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року  
N 4061-VI, Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/page 
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про національні меншини в Україні в цілому, адже що таке «місце компактного 
проживання» в Україні на законодавчому рівні не визначено. Застосування відповідних 
європейських практик та рекомендацій міжнародних організацій потребує розвитку 
антидискримінаційного законодавства, зокрема й стосовно визначення «позитивних дій». 
Політика позитивних дій, почасти трактується в Україні як така, що порушує рівність всіх 
громадян перед законом.  У той же час в законодавстві Європейського Союзу –  двох 
«антидискримінаційних» директивах 2000-го року – йдеться про «позитивні дії» як засіб 
ефективного запобігання прямої чи непрямої дискримінації. Відповідна політика може 
також бути застосована щодо "меншини в меншині", наприклад етнічних українців, які 
проживають в АР Крим, чиї соціокультурні та етномовні права належним чином не 
задоволені.  

Право національних меншин бути представленими у представницьких органах не 
має обмежуватись виборчими бар’єрами 

В перспективі розвитку виборчих практик, застосування преференційного 
законодавства набуває актуалізації підхід до визначення кола кандидатів, які отримують 
право на участь в розподілі депутатських мандатів. Голосування за закриті списки 
кандидатів є менш сприятливим для забезпечення представництва національних меншин у 
виборних органах порівняно з преференційним голосуванням, за якого визначена партією 
черговість проходження кандидатів до парламенту або місцевої ради може змінюватись на 
основі кількості наданих кандидатам преференцій. 

Преференційне голосування, як і мажоритарні виборчі системи та система єдиного 
голосу, що передається, роблять вибори більш персоніфікованими і спонукають партії до 
включення у виборчі списки представників національних меншин. 

Виявляється за доцільне запровадження більш ефективних механізмів імплементації 
та розвитку положень українського законодавства стосовно забезпечення представництва 
меншин. Зокрема, відповідні положення можуть знайти своє відображення шляхом 
внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим,  місцевих рад та сільських,  селищних,  міських голів",  де б 
передбачалися механізми формування округів у місцях компактного проживання 
національних меншин з урахуванням демографічних особливостей районів.  
 
 

 
Огляд здійснено в рамках проекту «Моніторинг реалізації 
нового законодавства про вибори народних депутатів 
України». 
 
Основними цілями проекту є (1) моніторинг діяльності 
Центральної виборчої комісії по прийняттю актів, спрямованих на 
виконання закону та (2) сприяння розробці та прийняттю закону 
про територіальну організацію виборів шляхом розробки і 
обговорення критеріїв визначення виборчих округів та їх 

апробації через проведення пілотної громадської консультації. 
 
Проект здійснюється в межах Програми виборчої реформи в Україні, впроваджуваної 
Міжнародним фондом виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). 

 


