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Тема 8. ЗАХИСТ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН  
У ПІСЛЯВОЄННОМУ СВІТІ 

 
ПЛАН 

1. Право народів на самовизначення як один з головних принципів міжнародного 
права та можливості його реалізації після Другої світової війни. 

2. Загальна декларація прав людини 1948 р. 
3. Європейська конвенція 1950 р. про захист прав та основних свобод людини. 
4. Міжнародний пакт 1966 р. про громадянські та політичні права. 
5. НБСЄ і Рада Європи про права людини і національні меншини. 
6. Страсбурзька рамкова конвенція (1994 р.) про захист національних меншин. 

 
РЕФЕРАТИ 

1. Національні проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства. 
2. Міжнаціональні відносини в Україні в роки незалежності. 
3. Страсбурзька рамкова конвенція і її сутність. 
4. Етнополітичні конфлікти в післявоєнному світі 

 
ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

Етнополітичні конфлікти, Європейська конвенція, Загальна декларація прав 
людини, захист національних меншин, міжнаціональні відносини, права національних 
меншин, право народів на самовизначення, самовідомість етнічних груп, Страсбурзька 
рамкова конвенція. 

 
1. Право народів на самовизначення як один з принципів міжнародного права та 

можливості його реалізації після Другої світової війни  
Істотним елементом побудови і розвитку міжнаціональних відносин є 

законодавство, за допомогою якого регулюються міжетнічні відносини як в середині 
країни, так і на міжнародному рівні. Необхідність посилення уваги до правового 
регулювання етнонаціональних відносин, актуальність вдосконалення і розвитку 
відповідного законодавства зумовлено багатьма об’єктивними чинниками: катастрофічні 
наслідки політики багатонаціональних держав на право сили у вирішенні етнополітичних 
проблем; незгасаючі тенденції етнічного ренесансу та політизації етнонаціональних 
спільнот; зростаюча світова тенденція посилення боротьби етнонаціональних спільнот 
(націй, що не мають власних держав, корінних народів, етнонаціональних меншин) за свої 
права та намагання здобути статус суб’єктів національного та міжнародного права; вибух 
в багатьох поліетнічних країнах світу етнополітичних конфліктів, їх потенційна здатність 
до ескалації, що загрожує етнополітичній безпеці як окремих країн, так і цілих регіонів 
світу і т.д.  

На рівні міжнародних організацій проблему забезпечення прав етносів, етнічних 
меншин і людини виконувала у період між двома світовими війнами Ліга Націй, але на 
той період ніякого міжнародного правового документа у цих сферах не було вироблено. 
Дійсне розроблення означених проблем почалося після створення у 1945 р. ООН. У 
Статуті ООН були закріплені основні засади міжнародного права. В 1970 р. була прийнята 
Декларація про засади міжнародного права, де вони були доповнені та уточнені. Але й 
досі в міжнародному праві є аспекти, які недостатньо розроблені і суперечливі. Серед них 
найбільш дискусійним є право народів і націй на самовизначення. 
Право націй на самовизначення за останні двісті років свого розвитку стало одним з 
головних принципів міжнародного права. Звернемось до європейського досвіду у галузі 
розвитку права народів на самовизначення. 

В Європі був реалізований принцип національної держави, який у самому 
широкому тлумаченні виходить з того, що держава, нація і народ ідентичні. Ідея права на 
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самовизначення початково була пов’язана більш з думкою про суверенітет народу, ніж з 
етнічними уявленнями. Тільки з часом почала набувати значення етнічна точка зору і вона 
надала інший вигляд праву народів на самовизначення. Якщо розглядати цю проблему з 
історичної точки зору, то у розвитку права на самовизначення можна виділити декілька 
періодів: 

Перший період (початок ХVI - кінець XVIII ст.)  – від епохи Реформації до війни за 
незалежність США. Під час реформаційного руху в Німеччині релігійно-етнічні концепції 
стали початковим імпульсом обґрунтування прав народів. Потім Нідерландська революція 
закріпила право на суверенітет. Завершився цей період боротьбою пригнічених народів 
британських колоній проти іноземного володіння. Саме американська Декларація 
Незалежності 1776 р. стала, по суті справи, обґрунтуванням права на самовизначення як 
права на відокремлення та створення незалежної держави.  

Другий період (кінець ХVIII ст. – 1918 р.) – від Французької революції до Першої 
світової війни – провідну роль зіграло вчення Гердера, згідно з яким людство складається 
з народів, які є об’єктивними сутностями. Однак, все одно, спостерігались значні 
розбіжності відносно того, що складає народ або націю. Значна увага приділялась 
економічному фактору, багаточисленному населенню, території, ресурсам у формуванні 
повноцінної нації. Невеликим державам в ХІХ ст. було важко досягти визнання у якості 
національних. Взагалі в ХІХ, а потім і в ХХ ст. вимоги національного самовизначення 
стали ідейно-програмовими лозунгами національно-визвольних рухів. 

Третій період (1918-1945 рр.) – з кінця Першої світової війни до кінця Другої 
світової війни – цей принцип був основним під час організації нової Європи. 
Швейцарський історик У.Альтерматт вважає, що етнонаціональний принцип має 
безпосереднє відношення до права народів на самовизначення, яке після Першої світової 
війни стало гаслом міжнародної політики. Після так званих “Чотирнадцяти пунктів” 
американського президента Вудро Вільсона поняття “право народів на самовизначення” 
стало використовуватись як рушійна сила для створення національних держав. Подальші 
мирні договори після Першої світової війни намагались реалізувати даний принцип. Було 
зроблено спробу привести державні кордони у відповідність до кордонів національностей, 
але на практиці (особливо в Центральній та Східній Європі) це не було реалізовано. 
Країни-переможниці та їх союзники проголосили неможливим для себе втрату територій, 
при цьому етнонаціональний принцип грав другорядну роль, що значною мірою ілюструє 
його відносність. 

Четвертий період (1945-1990 рр.) – після Другої світової війни до розпаду 
Радянського Союзу – колонії європейських держав звільнились політично, право на 
самовизначення знов знайшло своє застосування у резолюціях міжнародних організацій. 
Це знайшло своє відображення в пактах ООН щодо прав людини 1966 р. Поряд з 
визначенням “захист меншин”, було введено поняття “захист народностей”. Це 
відповідало зростаючій самосвідомості етнічних груп та їх вимогам міжнародно-правової 
охорони. Коли колонії у 1960-і рр. перетворилися на самостійні держави, то їх кордони 
відповідали адміністративним кордонам минулих колоніальних держав. Взагалі, такий 
засіб створення держав не мав нічого спільного з правом народів на самовизначення, 
навіть якщо декларації ООН необґрунтовано це стверджували. Нові держави “третього 
світу” отримали кордони, які були свавільно встановлені колоніальними державами. 
Пізніше почав здійснюватись принцип внутрішнього самовизначення. Під цим 
розуміється, що у межах державного об’єднання різноманітні народності мають право на 
культурну самобутність та на представництво в політичних органах. Тобто право на 
самовизначення стало сприйматися як захист меншин корінного населення. Однак, 
прагнення до національного відродження та вимоги самовизначення призвели в ряді 
регіонів до міжнаціональних конфліктів. Для деяких країн це і зараз являє загрозу 
територіальної цілісності (наприклад, Іспанії, Франції, Англії та ін.). 
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2. Загальна декларація прав людини 1948 р.    
Проблема захисту національних меншин сягає в далеке минуле - в Європу XVI ст., 

коли з’явились перші пагінці сучасної системи державності та міждержавних відносин. 
Оскільки державний суверенітет як основа політичної та організаційної структури 
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суспільства поступово почав переважати релігійні, етнічні і сімейні стосунки у 
суспільстві, то й виникло поняття “більшості” і “меншин” населення держав. Це, по-
перше, позначалося на внутрішньодержавних міжнаціональних стосунках та у численних 
кривавих сутичках, а, по-друге,  так як земляки, особи тієї або іншої національності, часто 
опинялися по різні боки кордонів, поводження з меншинами у деяких держав слугувало 
іноді приводом для втручання у внутрішні справи або і військової агресії з боку їх сусідів. 

У міру зміцнення державної системи в Європі зростало й занепокоєння різних 
країн щодо становища меншин, а також зростала роль захисту меншин у міжнародних 
відносинах. Із середини XVII ст. у взаєминах між європейськими країнами і відносинах 
між країнами Європи і Туреччиною почали з’являтися договірні положення, які 
стосувалися захисту меншин, зокрема меншин релігійних. Складна система саме таких 
угод охоплювала Балканський регіон із середини XIX ст. до початку Першої світової 
війни. Після Першої світової війни Ліга Націй здійснювала нагляд за новою системою 
договорів, покликаних забезпечувати захист поділених кордонами меншин, які мешкали у 
державах Східної та Центральної Європи і які щойно здобули незалежність. Ці договори, 
зокрема, передбачали запобігання дискримінації, культурну автономію й автономію у 
галузі освіти, а також право користуватися рідною мовою у суспільному і особистому 
житті. 

У багатьох країнах Європи виникли різні складні ситуації. Так, на території 
окремих держав мешкають компактні й чітко виокремленні етнічні групи, що підтри-
мують тісні зв’язки із своєю етнічною батьківщиною, незважаючи на значну 
територіальну віддаленість від неї й зазнаючи при цьому певних ускладнень і обмежень з 
боку держави перебування. Знову-таки існують спільноти, які тісно не пов’язані з жодною 
етнічною батьківщиною, не мають чіткого територіального ареалу та мешкають окремими 
культурними й мовними групами, наприклад, цигани, які за своїм складом є однією з 
найбільших за чисельністю й найменш захищених соціально і економічно етнічних груп 
регіону, що потребують негайного соціального та правового захисту. 

Перших зусиль міжнародної спільноти щодо опрацювання загальних норм для 
захисту всіх меншин, а не тільки меншин у тих або інших конкретних країнах було 
докладено в 1950-х рр. під час розробки міжнародних пактів у галузі прав людини. 
Сучасне суспільство створило низку документів щодо захисту прав людини, які були 
ухвалені на світовому, регіональному і державному рівнях. Серед них провідне місце 
посідає Статут ООН, в якому не йдеться взагалі про національні меншини, але йдеться 
про повагу прав людини і основних свобод всіх без винятку рас, статей, мов і релігій. 
Спираючись на Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН у 1948 р. ухвалила Загальну 
декларацію прав людини, документ, який підкреслює необхідність загальної поваги до 
прав і основних свобод людини й містить їх перелік. Але Загальну декларацію прав 
людини було проголошено як формально-юридичний документ, який, по-перше, не містив 
конкретних згадок про захист національних меншин, по-друге, не націлював на конкретні 
заходи щодо здійснення і захисту перелічених прав і свобод людини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


