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Коротко про корінні народиУ
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Корінний народ України – автохтонна (пов'язана з територіальним походженням)  
етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і 
культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусві-
домлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її насе-
лення і не має власного державного утворення за межами України.

Таким чином, корінні народи, котрі сформувалися на території України – це кримські 
татари, караїми та кримчаки, що сформувалися в Криму.

Інші етнічні групи, що живуть на території півострова (наприклад, росіяни та білоруси), 
котрих Росія у власних інтересах називає корінними народами, не є такими, оскільки 
ці народи мають власні держави та не сформувалися на цій території.

Права корінних народів

• зберігати та зміцнювати власні 
інститути та культурну спадщину, 
відновлювати та розвивати власну 
історію, мову, традиції, писемність та 
літературу, культурні пам’ятки;
• визначати власні національні 
символи;
• дотримуватися та розвивати 
власні духовні, релігійні та культурні 
традиції та звичаї;
• створювати власні навчальні 
заклади;
• створювати власні ЗМІ;
• право спрямовувати частину 
прибутку, що виникає від використан-
ня природних ресурсів Криму, задля 
потреб корінних народів;
• представники корінних народів 
можуть бути у складі міжнародних 
делегацій України;
• інші права, передбачені Стату-
том ООН, Декларацією ООН про права 
корінних народів та міжнародними 
договорами;
• Право на рівний правовий 
захист. Це включає право на захист від 
будь-якого позбавлення ознак етнічної 
приналежності, виселення чи 
примусового переміщення, примусо-
вої асиміляції, розпалювання расової, 
етнічної або релігійної ненависті, 
спрямованої проти них.

Держава

• сприяє представництву корін-
них народів у Верхівній Раді України, 
Верховній Раді АРК та органах місцево-
го самоврядування АРК та Севастопо-
ля;
• сприяє формуванню тери-
торіальних громад, що відповідають 
місцям проживання корінних народів 
України;
• гарантує захист корінних 
народів від актів геноциду або 
будь-яких інших актів колективного 
примусу чи насильства;
• реалізує заходи, спрямовані на 
подолання негативних для корінних 
народів соціальних, правових та куль-
турних явищ;
• гарантує можливість вивчення 
мов корінних народів України та 
збереження і розвиток мов, що 
перебувають під загрозою зникнення;
• забезпечує відповідне інформу-
вання про культурне різноманіття 
корінних народів;
• сприяє етнічній, культурній, 
мовній та релігійній самобутності 
корінних народів.

Заборонено:

1) будь-яка форма дискримінації 
відносно корінних народів на підставі 
їхньої етнічної приналежності або 
будь-яких інших ознак;
2) заперечення етнічної 
приналежності або етнічної самобут-
ності корінних народів України.

Реалізація цих прав на рівні держави відбувається через представницький орган 
конкретного корінного народу (для кримських татар, наприклад, це Меджліс) та 
Кабінет Міністрів України.
Рішення про закріплення правового статусу будь-якого органу корінних народів як 
представницького приймає Кабінет Міністрів України. Держава зобов’язана 
консультуватися з представниками корінних народів з усіх питань та рішень, що 
стосуються корінних народів.


