
«ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН,
ВКЛЮЧАЮЧИ РОМІВ ТА МОВИ МЕНШИН В УКРАЇНІ» 

ІНФОГРАФІКУ РОЗРОБЛЕНО ЗА ПІДТРИМКИ ПРОЄКТУ РАДИ ЄВРОПИ 

"НАЦІОНАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ" МІЖФРАКЦІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ЗІБРАЛО ІНФОРМАЦІЮ

СТАНОВИЩЕ
 НАЦІОНАЛЬНИХ

СПІЛЬНОТ В
24 ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

 Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, 

міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин



НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД УКРАЇНИ
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За даними Всеукраїнського перепису населення,
на території країни проживають

українці
77,8%

росіяни
17,3%

>130
національностей

українці - 77,8%
росіяни - 17,3%
білоруси - 0,6%
молдавани - 0,5%
кримські татари - 0,5%
болгари - 0,4%
угорці - 0,3%
румуни - 0,3%
поляки - 0,3%
євреї - 0,2%
вірмени - 0,2%
греки - 0,2%
татари - 0,2%
роми - 0,1%
азербайджанці - 0,1% 
грузини - 0,1%  
німці - 0,1% 
гагаузи - 0,1%  
інші національності - 0,4% http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/

До статистики включені дані щодо національностей,
частка яких у загальній кількості постійного населення

відповідного регіону становила не менше 0,2%.



КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДОРАДЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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Консультативно-дор.
орган - обласна рада
представників нац.-

культурних товариств

Рада з питань
 етнонаціональної 

політики

Громадська
рада

Рада з питань
 етнонаціональної 

політики

Громадська
 гуманітарна рада при ОДА;

Коорд.рада з питань сприяння
у розвитку гром-го

суспільства при ОДА

Громадська рада при ОДА;
Обласна громадська рада

ромської нацменшини

Координаційна рада
громадських об'єднань
національних меншин

при голові ОДА
Громадська рада при 

ОДА; Громадська рада при Ів.-Франківській міськраді;
Громадська рада при управлінні культури

Коломийської міськради

Громадська 
гуманітарна рада 

при ОДА

Постійно діючий 
конс.-дорадч. орган -
Рада представників

нац.-культ. товариств 
при ОДА; Громадська 

рада при ОДА, при якій
діє пост. комісія з пит

євроінтеграції розвитку
гром. сус-ва, національностей 

та духовності

Миколаївська

Консульта-
тивно-дор.

орган - Рада
з питань

етнонаціональної
політики
при ОДА

Ради представників
громадських

об'єднань національних
меншин при ОДА;

Громадська рада при ОДА;
Рада з питань

етнонаціональної
політики

у Львівській
області Львівська

Рада представників
 громадських організацій
 національних меншин

 при Голові ОДА

Рада представників 
національно-культурних 

товариств 
при департаменті ОДА

Рада
представників
 громадських
організацій

 національних
меншин
 при ОДА

Громадська
рада при

ОДА

Рада національно-
культурних 
товариств 

національних
меншин при ОДА.

Рада керівників 
нац.-культ. товариств

 при Департаменті
 масових комунікацій ОДА.

Радник з ромських 
проблем при профільному 

заступнику голови ОДА.

Обласна рада з питань 
національностей та 

корінних народів при
ОДА.

Громадські ради при 
ОДА та окремих РДА

Рада ОДА з питань
 взаємодії з громадськими

 організаціями 
національних меншин

Громадська рада при ОДА.
Рада національних

товариств.



НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА
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КІЛЬКІСТЬ ТОВАРИСТВ
У КОЖНІЙ ОБЛАСТІ

польські
єврейські
ромські
кримсько-татарські
азербайджанські
білоруські
вірменські
грузинські
німецькі
російські
грецькі
литовські
турецькі
чеські
китайські
американські
румунські
угорські
болгарські



МОВА НАВЧАННЯ ТА ЗМІ

ВІННИЦЬКА

ЗМІОБЛАСТЬ МОВА НАВЧАННЯ ЗМІОБЛАСТЬ МОВА НАВЧАННЯ

Окремі класи з навчанням рос.мовою; при 
польському та німецькому нац.-культ.тов. недільні 

школи та курси вивч. націон. мов.

ТРК "Такт" радіопр. "Слово польське". 
Друковані ЗМІ: 6 - російською; 

1-польською.

ЛЬВІВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

Школи мовами навчання нацменшин: 5-російсь-
кою; 3-польськю; Мови нац меншин,вивчають у 

культ.-осв. центрах та недільних школах: 
полська, болгарська, вірменська, угорська, 

грецька, німецька, чеська, хорвацька.

Газети мовами нацменшин:
«Шофар» Львівського товариства 
єврейської культури ім. Шолом-А-

лейхема, газета «Роден Край» 
Львівське товариство Болгарської 

культури ім. І. Вазова, газета «Вьосткі 
Беларусі» Білоруська община 

Львівської області, газета «Kurier 
Calicyjski».

ВОЛИНСЬКА
Окремі класи з навчанням рос. мовою.

Один раз на два тижні (українською 
і польською мовами) видається 
газета  «Монітор  Волинський».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
15 російськомов. шкіл.10 друкованих ЗМІ укр. та рос. 

Мовами.

ЗАКАРПАТСЬКА 20453 учні навчаються мовами нацменшин:
угорською, російською, словацькою, румунською. 

Працівники управління національностей та релігій 
ОДА вільно володіють угорською, чеською та 

словацькою мовами.

3 друкованих ЗМІ угорською мовою. 
Теле- і радіопередачі мовами 

нацменшин: угорські, російські, 
словацькі, німецькі, русинські, 

ромські.

ЗАПОРІЗЬКА У загальноосв. школах вивчають мови нацмен-
шин, як предмет. У ВУЗ 1-4 рівня акред. 195 осіб 

навчаються болгарською мовою.
1 газета "Єврейський вісник".

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 1 школа з вивченням російської мови (20 класів) та 
вивченням польської  мови (20 класів); недільні 

школи з  вивченням: івриту, німецької, польської, 
угорської мов.

В друкованих українських ЗМІ 
регулярні сторінки російською, 

польською мовами для російської, 
польської та єврейської громади.

ЖИТОМИРСЬКА Житомирська радіохвиля трнслює: "Світлиця"-чеською мовою; "Єдність"- польською 
мовою; польськомовні програми на радіо Live 102,2 FM. "Союз-ТВ", "Тв-Полонія"- польські 

телепередачі та кінопродукти. 5 друкованих видання, польською, російською; багато 
двомовних видань.

ДОНЕЦЬКА Освітні центри та недільні школи:
вірменська, новогрецька, німецька, ромська мови 

навчання. 9 культурних центрів.

Друковані видання:
153 рос. мовою; 3 грецькою мовою, 

1 азейбаржанською; сторінки 
грецькою мовою у з-х ін. виданнях.

КИЇВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

Мова навчання або вивчення: 
25 кл.-російська,  659 кл. - польська; 

23 кл. - болгарська;21 кл. - іврит.

Друковані ЗМІ можуть розміщати 
статті російською

 мовою.

Мова навчання або вивчення: російська: 
 7 груп у дошкільніих закладах; 2 школи; 22 класи з 

викладанням цією мовою; 6 класів із змішаною 
мовою викладання; 476 викладачів, які виклада-

ють чи навчають цією мовою.

Друковані ЗМІ: 3 російською 
мовою; 1-  болгарською мовою; в 

іншим ЗМІ тематичні сторінки 
мовою нацменшин.

ОДЕСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

СУМСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ЧЕРНІГІВСЬКА

Загальні середні школи: 1-з російською мовою 
навчання; 15-класи з рос.мовою навчання. В 

недільних школах: польська; болгарська; іврит; 
чеська; німецька; вірменська; турецька.

Місцеві теле-радіокомпанії транслю-
ють понад 20 програм рос. мовою.

Загальні середні школи: мова навчання: 218-росій-
ська; 2-молдавська; 1-болгарська; предмет або 
фак-в: іврит,болгарська, російська, польська, 

гагаузька. Діють недільні школи з вивчення мов.

Теле- радіопрограми
 виходять гагаузькою, болгарською, 

молдовською  мовами.
5 друкованих ЗМІ до 2019р.

В загальноосв. Школах, як предмет вивчен-
ня-російська. Мови нац меншин вивчають в 

недільних школах при гром.організаціях.

Теле-радіопрограми для нацменшин 
державною мовою 

з можливість висловлюватись 
рідною мовою.

1 дошкільний  заклад-двомовний (росю, укрю). В 
загальноосв. школах вивчають, як 

предмет-російську.

Радіо- та телепрограми в області
 транслюються державною мовою. 

При польському, німецькому та єврейському 
товариствах діють недільні школи 

з вивчення мов.
Відсутні.

Більшість друкованих ЗМІ області 
російськомовні.

3-періодичних видання мовою 
меншин (польською, рос.).

Дошкільні заклади мова виховання: 
3 гр.-іврит; 2гр. - кримськотатарська;

 66гр.-російська. 
Загальноосв.шк Мова навчання: 

11936 учнів російською; 
46 учнів - кримськотатарською.

В інтернет-форматі радіо «Куреш» 
Кримськотатарського культурно-спор-
тивного центру «Куреш»; на постійній 

основі виходить 2 передачі польсь-
кою мовою

1-дошкільний заклад рос-ю мовою навчання та 1 
група польською. Загальноосв. шк.:1-російська 

мова навчання; 2-російсьа та укр.; 1-польська. ВУЗ: 
93студ.-польською, 95 студ. -російською.

Період.видання: 1- іврит; 
3 - польською мовою; 1-російською.

з- загальноосв. школи з мовою навчання 
нацменшин.

Друковані ЗМІ: 3 - іврит, 
також видаються рос.мовою.

Загальноосв.шк 9922 уч. вивчають російську мову 
як предмет; 68уч. вивчають польську мову як 

предмет та 1. Приватний навчально-виховний 
комплекс «Дошкільний аклад-спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів «Ор Авнер» (Світло Авнера) Хабад 
Любавич (одна група – 6 вихованців), вивчається 

іврит.

Виходять окремі програми мовами 
національних меншин

Друкованих ЗМІ: 1 випускається 
російською мовою, 14 – змішаними 

мовами (українською та російською).  
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Фінансування інших областей
 відбувається з місцевого бюджету та 

за рахунок благодійних коштів.


