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Реалізація права ромської національної меншини на вільний розвиток 

мови ромів в Україні. 

 

Після набуття Україною незалежності особливого значення набуло забезпечення 

прав національних меншин. Це є обов’язковою передумовою досягнення міжнаціональної 

злагоди та стабільного демократичного розвитку українського суспільства.  

Відповідно до ст.11 Конституції України держава сприяє консолідації та розвиткові 

української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, 

культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин 

України, до яких належить і ромська національна меншина. Слід зазначити, що до 

національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за 

національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між 

собою. Одним із прав національних меншин в Україні (в тому числі і членів ромської 

національної меншини) є право на вільний розвиток, використання і захист мови своєї 

національної меншини (ст. 10 Конституції України).  

Право на використання регіональної мови або мови меншини у приватному та 

суспільному житті є невід'ємним правом відповідно до принципів, проголошених у 

Міжнародному пакті Організації Об'єднаних Націй про громадянські і політичні права, та 

відповідає положенням Конвенції Ради Європи про захист прав і основних свобод людини. 

Особливої уваги для реалізації права членів ромської національної меншини на 

вільний розвиток мови ромів набувають положення ч.1 ст.6 Закону України «Про 

національні меншини в Україні» від 25.06.1992 N2494-XII, згідно до яких держава гарантує 

всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і 

навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або 

через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, 

використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї 

релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення 

національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не 

суперечить чинному законодавству. 

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей розвитку 

мови ромів поряд з мовами інших національних меншин українським законодавством 

імплементовано в національне законодавство норми Європейської хартії регіональних мов 

або мов меншин від 05.11.1992 (далі – Хартія). Хартію ратифіковано Законом України від 

15.05.2003 №802-IV, її норми набули чинності для України 01.01.2006. 

Як передбачено ст.7 Хартії стосовно регіональних мов або мов меншин, в межах 

територій, на яких такі мови використовуються, та відповідно до стану кожної мови, сторони 

(держави - члени Ради Європи, які підписали цю Хартію) будують свою політику, 

законодавство та практику на таких цілях та принципах: 

a) визнання регіональних мов або мов меншин як засобу відображення культурного 

багатства; 

b) поважання кордонів кожної географічної місцевості, в якій використовується регіональна 

мова або мова меншини, з метою забезпечення, щоб існуючий раніше або новий 

адміністративний розподіл не створював перешкод розвиткові відповідної регіональної мови 

або мови меншини; 

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 охоплюються цією Хартією, між групами, 

які використовують регіональну мову або мову меншини, та іншими групами населення 

держави, які вживають мову в такій самій або схожій формі, а також започаткування 

культурних стосунків з іншими групами населення держави, що користуються різними 

мовами; 
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f) передбачення належних форм і засобів викладання і вивчення регіональних мов або 

мов меншин на всіх відповідних рівнях; 

g) передбачення особам, які не володіють регіональною мовою або мовою меншини і які 

проживають у місцевості, де вона використовується, можливостей вивчати її за своїм 

бажанням; 

h) сприяння здійсненню наукових досліджень в галузі регіональних мов або мов меншин в 

університетах чи аналогічних установах; 

i) розвиток відповідних форм транснаціональних обмінів з питань, що охоплюються цією 

Хартією та що стосуються регіональних мов або мов меншин, які використовуються в такій 

самій або схожій формі у двох або більше державах. 

Також сторони цієї Хартії зобов'язуються відповідними заходами поглиблювати 

взаєморозуміння між всіма мовними групами населення країни, і зокрема сприяти 

вихованню поваги, 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. 

З метою реалізації зазначених вище принципів щодо використання регіональних 

мов або мов меншин (в тому числі й мови ромів) у суспільному житті розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 №701-р затверджено План заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 

період до 2020 року (далі - План). Згідно із п.п.29, 52, 53 цього Плану зазначені центральні 

органи виконавчої влади, заклади освіти і науки зобов’язуються своєчасно виконати наступні 

заходи: 

1) Міністерство освіти і науки України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія 

педагогічних наук (за згодою) зобов’язані вивчити потребу у підготовці вчителів ромської 

мови протягом 2014 і 2015 років; 

2) Національна академія наук (за згодою), Український центр культурних досліджень (за 

згодою) зобов’язані провести наукові дослідження у галузі історії, культури, мови та 

соціально-культурної інтеграції ромської національної меншини протягом 2014-2020 років; 

3) Одеська облдержадміністрація, громадські об’єднання ромів (за згодою) зобов’язані 

сприяти виданню “Ромського правознавчого вісника”, наукового часопису “Роменвад” 

(“Ромознавство”), збірок казок і прислів’їв ромською мовою протягом 2014 і 2015 років. 

 

 

Провідний спеціаліст відділу правової роботи,  

правової освіти та систематизації законодавства  

Харківського міського управління юстиції                                                                   Г.О. Котляр 

 


