
Проблема національних меншин є дуже ак-
туальною для України, на території якої прожи-
вають, за переписом 2001 р., 130 національнос-
тей. Кожна з представлених в Україні етнічних 
груп так чи інакше прагне зберегти свою мову, 
культурну спадщину, традиції, які в кінцевому 
рахунку формують основи національної ідентич-
ності, забезпечують можливості для підтримки 
життєдіяльності й розвитку культури того чи 
іншого етносу, підтримки його соціальної й полі-
тичної спроможності. З приводу цього постає 
актуальним питання про запобігання етнічних 
конфліктів у країні, що має на меті збереження 
цілісності суспільства. 

Метою даного дослідження є встановлення 
основних напрямів запобігання етнічних конфлік-
тів у державі на основі аналізу історичного досві-
ду та сучасного стану в цій сфері, а також мето-
дів моніторингу та вирішення конфліктних ситу-
ацій, що вироблені міжнародним співтовариством. 

Питання про збереження та реалізацію наці-
ональної ідентичності кожної з етнічних груп це, 
насамперед, питання про формування цілісного й 
узгодженого поля законодавчого захисту цілої 
низки колективних та індивідуальних прав націо-
нальних меншин. Мирне співіснування народів у 
багатоетнічному суспільстві визначається поєд-
нанням різноманітних чинників: економічних, 

соціальних, політичних, релігійних, культурних, 
історичних. Природно, усталені типи міжетнічної 
взаємодії, як правило, мають стабільний потенці-
ал толерантності та взаємопристосованності   
етнічних груп до спільного життя на єдиній тери-
торії. Незважаючи на історичну пам’ять, в якій 
завжди можна знайти приклади ворожнечі між 
сусідами, в умовах стабільного суспільства мир між 
народами цілком реальне й об’єктивне явище [3]. 

Аналіз ризику національних конфліктів  
дозволяє виділити низку чинників, що впливають 
на етнополітичну ситуацію в будь-якому регіоні:  

 геополітичне розташування етнічного ареалу;  
 економічне підґрунтя етнополітичної ситуації;  
 культурно-історична ідентичність націо-

нальної групи;  
 релігійний чинник;  
 рівень політичної активності етнічної 

меншості в ареалі.  
Геополітичне розташування етнічного ареа-

лу. Під етнічним ареалом розуміється наявність у 
національної меншості території у межах певної 
держави, де вона мешкає компактно і де її чисе-
льність перевищує певний поріг (в Європі він 
становить зазвичай 30-50 тис. осіб).  

Геополітичне розташування етнічного ареа-
лу відіграє одну з провідних ролей в аналізі ризи-
ку національних конфліктів. Найбільшу потен-
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ційну небезпеку конфліктів становлять етнічні 
ареали, що межують з територією держав, у яких 
даний етнос присутній або є титульним. Загроза 
полягає у можливості підтримки представників 
даної національної меншини близькою етнічною 
групою в сусідньому ареалі або державі. І, навпа-
ки, розташування етнічного ареалу вглибині дер-
жавної території не сприяє ініціюванню націона-
льного конфлікту.  

Розселення меншості у своєму ареалі з гео-
політичної точки зору характеризується також 
виразністю його кордонів: якщо меншість надто 
розпорошена, живе упереміш з титульним наро-
дом держави, то вона набуває низку особливос-
тей, які наближують її до діаспори, що знайшла 
власну стійку соціальну нішу. У той час як чіткі 
кордони етнічного ареалу, сегрегація у розселен-
ні на регіональному рівні в принципі сприяють 
відокремленню від іншої частини держави. 

Увагу потрібно звернути також на потенцій-
ну впливовість національної меншості у своєму 
ареалі та країні загалом: його абсолютну чисель-
ність, частку в населенні ареалу і в населенні країни.  

Очевидно, що чим значніша меншість, тим 
більше у неї шансів за інших рівних умов відсто-
яти власні права, боротися за підвищення свого 
політичного статусу, нарешті, більше можливос-
тей бути почутою міжнародним співтовариством. 

Економічне підґрунтя етнополітичної ситуа-
ції характеризує, передусім, відносне розташуван-
ня етнічного ареалу порівняно з іншими районами. 
Негативним чинником є як низький валовий внут-
рішній продукт (ВВП) на душу населення співвід-
носно із середнім у країні (етнічна група може 
відчути себе обділеною державою – випадок Чечні), 
так і більш високий рівень розвитку господарства 
національного району порівняно з іншими областя-
ми (у меншини формується враження, що централь-
ні власті «забирають» частину зробленого ними 
продукту, перерозподіляють його серед інших ра-
йонів, де мешкає «недбайливий» титульний народ 
(народи), і тим штучно занижують рівень життя, 
уповільнюють їхній власний соціальний розвиток 
(Фландрія у Бельгії, Словенія у колишній Югосла-
вії). За цим показником мінімальним рівнем конф-
ліктності слід визнати ситуацію, коли ВВП на душу 
населення в національному ареалі близький до се-
реднього у країні, а максимальний – коли він надто 
відрізняється в той чи інший бік.  

Важлива й оцінка кожного етнічного ареалу 
за шкалою «центр – напівпериферія – перифе-
рія». Ці поняття вміщують низку довготривалих   
структурних параметрів, таких, як галузева стру-
ктура господарства, характер міжрайонних і між-
народних економічних зв’язків тощо. 

Культурно-історична ідентичність націона-
льної групи значно впливає на можливе виник-
нення конфліктної ситуації за такими пунктами:  

 поширеність і статус титульної мови;  
 значущість релігійних відмінностей з 

іншими етносами на певній території 
(іслам-православ’я, іслам-іудаїзм);  

 досвід власної державності. 
Ступінь впливу релігійного чинника ризику 

визначається:  
 особливостями релігійного культу та 

віровчення;  
 поширеністю релігії конкретного етносу 

в певному етнічному ареалі;  
 поширеністю релігії конкретного етносу 

в даній державі;  
 віротерпимістю конкретного етносу. 
Рівень політичної активності етнічної мен-

шини в ареалі характеризується наявністю:  
 етнічних партій;  
 громадських організацій;  
 «неінституційних» форм політичної 

активності;  
 актів насильства та терору;  
 нелегітимних озброєних формувань;  
 воєнними діями (або громадянською 

війною) [1]. 
Вся ця низка умов так чи інакше впливає на 

можливість чи неможливість розпалення ворож-
нечі між представниками різних етносів. Ця   
проблема постає перед органами влади в чистому 
або завуальованому виді, але так чи інакше пот-
рібно керувати цим процесом з метою його вирі-
шення.  

Керування міжетнічним конфліктом передбачає:  
1) аналіз ситуації у регіоні:  
 аналіз етноситуації в регіоні;  
 аналіз економічної ситуації в регіоні;  
 аналіз соціально-політичної ситуації в 

регіоні;  
 аналіз геополітичної ситуації в регіоні;  
 аналіз релігійної ситуації в регіоні.  
2) прогнозування можливості виникнення 

етноконфліктів:  
 розробка і використання описових моде-

лей етноконфлікту в регіоні;  
 розробка і використання пояснювальних 

моделей етноконфлікту в регіоні.  
3) попередження конфлікту (вжиття профі-

лактичних заходів):  
 створення об’єктивних умов, що запобі-

гають виникненню і деструктивному 
розвитку передконфліктних ситуацій;  

 усунення причин конфлікту;  
 блокування особистісних причин виник-

нення конфлікту.  
4) послаблення чинників ризику етноконфлікту:  
 аналіз чинників ризику;  
 послаблення сили впливу чинників ризику.  
5) врегулювання конфлікту: визначення ос-

новної проблеми (допомагає кожній стороні пра-
вильно оцінити свою поведінку і зрозуміти іншо-
го), визначення причини конфлікту, пошук мож-
ливих способів вирішення конфлікту, пошук спо-
собів і рішень виходу з конфлікту, реалізація, 
оцінка досягнутого [2].  

Для керування конфліктною ситуацією не-
обхідно, передусім, правильно її оцінити. Треба 
пам’ятати, що у разі конфлікту перед спостеріга-
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чем безпосередньо постає мотив, але не його 
причина. При цьому ініціативна група учасників 
конфлікту може, спеціально маскуючи або не 
повністю усвідомлюючи його причини, видавати 
мотив за причину.  

Вивчення спрямованості конкретних дій у 
конфлікті допоможе точніше встановити суб’єк-
тивні мотиви його учасників. Найоптимальніше 
таке керування конфліктом, за якого усуваються 
об’єктивні причини, що створили конфліктну 
ситуацію, а також знімається викликана ним пси-
хічна напруженість і відновлюються колишні 
взаємостосунки.  

Керування етноконфліктом ефективніше, 
якщо воно здійснюється на ранніх етапах. Чим 
раніше виявлена конфліктна ситуація, тим менше 
зусиль необхідно докласти для того, щоб виріши-
ти її конструктивно.  

Усе вище викладене можна вважати найза-
гальнішими теоретичними положеннями у сфері 
міжетнічної конфліктології. Кожний конфлікт 
має власні причини виникнення і специфічну 
траєкторію розвитку. Описати і запропонувати 
точні рецепти щодо вирішення кожного з них 
неможливо. Зазначені послідовні дії призначені 
для розв’язання конфлікту, як свідчить практика, 
не завжди можуть призвести до очікуваного ре-
зультату.  

Тому, найважливішого значення набувають 
передусім такі заходи:  

 розробка державної програми у сфері 
етнонаціональних відносин;  

 розробка на рівні органів державної вла-
ди засобів раннього попередження між-
національних конфліктів;  

 вирівнювання соціально-економічного 
розвитку регіонів;  

 раціональне використання різноманіття 
господарських можливостей областей і 
автономії, їхніх природних ресурсів, 
накопиченого науково-технічного і кад-
рового потенціалу, переваг територіаль-
ного розподілу праці й виробничої коо-
перації за загальної спрямованості на 
комплексний соціально-економічний 
розвиток країни і окремих її регіонів;  

 здійснення спеціальних програм зайня-
тості в праценадлишкових регіонах, 
вжиття заходів щодо підйому депресив-
них районів;  

 цілеспрямована пропаганда міжетнічної 
толерантності у ЗМІ за посиленої участі 
держави;  

 створення громадських організацій,  
покликаних поєднувати зусилля різних 
етносів для вирішення суспільних проб-
лем (економічних, соціальних, екологіч-
них тощо);  

 активізація участі судової гілки влади у 
підтримці законності в регіоні;  

 сприяння розвитку регіональної економіч-
ної взаємодії як чинника гармонізації між-

національних інтересів, забезпечення ком-
плексного розв’язання соціально-економічних 
і національно-культурних проблем;  

 збереження історичної спадщини наро-
дів України, створення у суспільстві 
атмосфери поваги до їхніх культурних 
цінностей, подальший розвиток націона-
льної самобутності й традицій народів 
України;  

 розширення повноважень органів дер-
жавної влади на місцях, підвищення 
їхньої відповідальності за стан справ не 
тільки у своєму регіоні, а й у країні загалом;  

 здійснення заходів політичного, еконо-
мічного і правового характеру щодо 
забезпечення державної підтримки та 
стимулювання економічної активності 
регіонів;  

 військова присутність у регіонах мож-
ливих етнічних конфліктів;  

 своєчасне і мирне вирішення протиріч і 
конфліктів у спосіб розробки й реаліза-
ції погоджувальних процедур [5].  

Найважливішим інструментом реалізації 
державної національної політики має стати    
програмно-цільовий підхід, який забезпечує   
об’єднання зусиль центральних органів держав-
ної влади, органів державної влади на місцях і 
національних громад у досягненні загальної мети 
поліпшення якості життя, задоволення національ-
но-культурних потреб усіх народів України. 

Складність дослідження етнічних конфлік-
тів великою мірою пояснюється поєднанням ра-
ціональних та ірраціональних чинників, що пере-
плітаються і взаємопроникають у ході міжнаціо-
нальних зіткнень. Саме тому ефективне управ-
ління цими процесами має базуватися на всебіч-
ному знанні причин етнічного конфлікту, особ-
ливостей його розвитку та механізмів врегулю-
вання. Сучасні етнічні конфлікти породжені фун-
даментальною суперечністю між ідеєю, відповід-
но до якої кожна суверенна держава має бути 
державою-нацією, чиї громадяни мають спільну 
мову і культуру, і реальністю, яка полягає в тому, 
що всі країни більшою мірою багатоетнічні. Кон-
цепція єдності нації і держави виникла в період 
індустріалізації Європи, і відтоді національна 
держава стала домінуючою одиницею політично-
го поділу. Але не всі національні групи змогли 
добитися власної державності. У результаті, все-
редині держав відбулося ранжирування на держа-
вотворчі нації та національні меншини. Розгляд у 
взаємозв’язку проблеми захисту прав національ-
них меншин і врегулювання етнічних конфліктів 
виявляє глибинні причини міжнаціональних зітк-
нень. Багато проблем у представників національ-
них меншин виникає через те, що вони відчува-
ють нерівність у питаннях зайнятості, прибутків, 
доступності соціальних послуг. 

Правове регулювання становища національ-
них меншин в Україні має дві особливості:         
1) законодавство України не встановлює жодних 
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критеріїв для визначення національних меншин, 
за винятком виявлення почуття національного 
самоусвідомлення та спільності між собою;        
2) титульна українська нація, яка за результатами 
перепису становить майже 78 %, у декількох ре-
гіонах України за мовною ознакою фактично є 
меншістю, а отже потребує захисту. 

Традиції уважного ставлення до прав націона-
льних меншин в Україні мають глибоке коріння, 
починаючи від доби УНР. ІІІ Універсал Української 
Центральної Ради проголошував поряд з іншими 
правами і свободами, можливість уживання місце-
вих мов у зносинах з усіма установами. В ІV Уні-
версалі проголошувалось: «У самостійній Українсь-
кій Народній Республіці нації користуватимуться 
правом національно-персональної автономії». Сьо-
годні, коли в Україні вже вироблено певну норма-
тивну базу, спрямовану на забезпечення прав націо-
нальних меншин, постає нагальна проблема перег-
ляду та корекції цієї сфери законодавства з метою 
усунення ряду нормативних колізій, які знайшли 
своє ві-дображення як у положеннях окремих зако-
нів, так і на рівні цілої системи. Незважаючи на те, 
що в окремих нормах і положеннях політико-
правових і юридичних актів України своє ві-
дображення знайшли чи не всі права національних 
меншин, передбачені міжнародними правовими до-
кументами, можна стверджувати, що для деяких із 
цих положень досі не знайдено механізмів практичної 
реалізації, а інші не виконуються або виконуються 
органами державної влади лише частково. 

Чимало дослідників загалом висловлюють 
сумнів у можливості демократії в поліетнічних 
суспільствах, оскільки такі суспільства не забез-
печують сприятливих умов для стабільності. Од-
нак є й інша точка зору. Зокрема, відомий дослід-
ник етнічних конфліктів Д. Горовіц заявляє: на-
віть у глибоко розділених суспільствах «не існує 
причин для твердження про марність спроб до-
сягнути демократії». Приклад Іспанії і Південно-
Африканської Республіки свідчить, що тривалі 
етнічні конфлікти в умовах демократії втрачають 
силу і представники різних етносів краще прис-
тосовуються до мирного співіснування. 

Мова може йти про вибір найоптимальнішого 
виду демократії для конкретного суспільства. Відо-
мий дослідник цих проблем А. Лейпхарт описав 
модель демократії для багатоскладових суспільств. 
Він вважає, що для мирного співіснування всіх 
його складових елементів необхідна наявність  
чотирьох основних умов: велика коаліція; автоно-
мія основних сегментів та допоміжні сегменти; 
пропорційна система виборів; право вето.  

Другорядними умовами, що сприяють встанов-
ленню й функціонуванню цього типу демократії, є:  

 відсутність значної соціально-економічної 
нерівності між сегментами; 

 обмеженість кількості груп, щоб перего-
вори між ними не перетворилися на за-
надто складний процес; 

 відносно невеликий розмір країни, що 
спрощує прийняття рішень; 

 наявність зовнішньої небезпеки, що 
сприяє внутрішній єдності; 

 наявність спільних, єдиних для всіх сег-
ментів суспільства орієнтацій, що по-
м’якшують орієнтацію його окремих 
сегментів;  

 компактне проживання груп населення, 
яке складає сегменти, що створює мож-
ливість за необхідності вдаватися до 
федералізму як форми забезпечення їх 
автономії; 

 наявність історичних традицій досяг-
нення компромісу і злагоди.  

Проте й модель А. Лейпхарта не позбавлена 
недоліків. Вона орієнтує на закріплення етнічної 
сегментації і може повертати людей до акценту-
вання на етнічну ідентичність за рахунок інших 
ідентичностей. 

Загалом зв’язок між демократією та етнічни-
ми конфліктами має два аспекти. З одного боку, 
демократія може допомогти зменшити етнічну 
напруженість, а з другого – перехід до демократії, 
демократизації створюють сприятливі умови для 
зростання ненависті та упереджень, що, зрештою, 
спричиняється до етнічних конфліктів. Тобто в 
цьому можна прослідкувати момент циклічності. 

Для прогнозування можливості виникнення 
етнічних конфліктів у перехідних країнах слід 
мати на увазі такі чинники: 

 швидкість і напрям визнання етнічних 
проблем; 

 наявний рівень етнічної напруженості; 
 розмір і впливовість різних етнічних груп; 
 етнічний склад старого й нового полі-

тичних режимів; 
 політичні позиції лідерів основних етніч-

них груп; 
 наявність чи відсутність зовнішніх етніч-

них союзників; 
 етнічний склад армії і поліції.  
Умови збереження злагоди: 
1. Монополія на владу повинна бути в руках 

демократично контрольованої влади і не може 
контролюватися групами інтересів (наприклад, 
польовими командирами) чи особами.  

2. Правління закону має підтримуватися кон-
ституційним демократичним законодавством. 

3. Контроль за афектами і взаємозалежністю, 
тобто політично чи соціально значущі рішення, не 
повинні ухвалюватися, виходячи з емоцій і підстав, 
коли групи чи певні особи залежать одна від одної.  

4. Демократична участь, яка передбачає, що 
всі громадяни держави повинні мати рівні мож-
ливості участі у прийнятті рішень на національ-
ному, регіональному і місцевому рівнях.  

5. Соціальна справедливість, тобто справед-
ливий розподіл ресурсів на міжнародному й наці-
ональному рівнях.  

6. Культура конфліктної поведінки, яка пе-
редбачає: актори на всіх рівнях повинні вчитися 
мирно поводитися в конфліктах, особливо через 
балансування і зрівноважування різних інтересів, 
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закликаючи до компромісів, і певну самопожерт-
ву з боку всіх учасників, але без переможців і 
переможених [2].  

Центральним органом виконавчої влади, що 
формує та забезпечує реалізацію Концепції, влас-
не і є Державний комітет України у справах наці-
ональностей та релігій, який визначає напрями 
подальшого вдосконалення існуючої нормативно
-правової бази з урахуванням міжнародних норм 
і стандартів. Також існують дорадчі органи при 
головах обласних адміністрацій. 

У підсумку можна сказати, що серед багатьох 
актуальних проблем суспільного розвитку пере-
важної більшості країн сучасного світу є пробле-
ми, виникнення яких пов’язане з поліетнічним 
складом їх населення. Світова історія другої поло-

вини минулого століття дає чимало прикладів ви-
никнення етнічних конфліктів, які серйозно впли-
вали на суспільне життя різних країн. Формування 
законодавчої бази державної етнонаціональної 
політики є найпершою і обов’язковою умовою 
регулювання етнонаціонального розвитку у поліе-
тнічних країнах. Досвід демократичних суспільств 
у збережені етнополітичної стабільності дає підс-
тави для твердження про важливу роль законодав-
чої влади у вирішенні етнічних проблем у суспіль-
стві. Особлива роль цієї гілки влади у вирішенні 
етнополітичних проблем поліетнічних країн зумо-
влює актуальність досліджень усіх аспектів зако-
нотворчої діяльності тих інституцій, які формують 
політико-правове поле етнонаціонального розвит-
ку тієї чи іншої країни. 
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