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Вивчення підходів урегулювання етнополітичних конфліктів є актуальною 

проблематикою на сьогоднішній день, оскільки в умовах глобалізації та світової 

фінансової кризи наростають соціальні напруження в різних регіонах світу, етнічні 

меншини продовжують боротьбу за право на самовизначення, що часто переходить у 

збройний конфлікт. Будь-яке збройне протистояння створює загрозу безпеці не лише в 

даному регіоні, але й у світі в цілому. Розв’язання будь-якого етнополітичного конфлікту 

може стати прецедентом для розв’язання конфліктів  в інших державах, прикладом можна 

назвати Косовський прецедент, який ще раз підтверджує важливість даної проблематики. 

Автор статті досліджує підходи врегулювання етнополітичного конфлікту на прикладі 

досвіду Іспанії. 

У врегулюванні енополітичного конфлікту актуальним є визначення необхідності 

задоволення нагальних потреб етнічних меншин, що борються за незалежність, надання 

автономних прав і свобод етнічним меншинам у межах Конституції, досягнення високого 

рівня в соціально-економічному  житті держави, що призведе до послаблення 

екстремістських і радикальних настроїв. Поведінку етнічних груп чи національних 

меншин значною мірою визначає економічний, соціальний і політичний стан розвитку 

країни проживання, тому найважливішим є забезпечення належного рівня життя. Завдяки 

позитивним здобуткам у соціально-економічній сфері Іспанії вдалося зменшити 

сепаратистські настрої у своїй державі. Слід також зазначити, що автор критично 

поставився до радикального підходу врегулювання етнополітичного конфлікту. 

Проаналізувавши спроби іспанської влади придушити конфлікт і волевиявлення басків 

насильницьким методом, автор дійшов висновку, що це не приносило жодних результатів, 

а лише посилювало агресію з боку терористичної організації ЕТА. 

Проаналізовані підходи врегулювання етнополітичного конфлікту можуть 

виявитися корисними для інших країн зі схожою проблематикою і допомогти у її 

розв’язанні. 

 Автор використовував використання праці вітчизняних і закордонних науковців, 

які досліджували цю тематику.  

Текст статті засвідчує високий рівень підготовки автора, його володіння технікою 

науково-аналітичного пізнання  та відповідне уявлення про особливості міжнародно-

політичного аналізу. У статті грамотно поставлена дослідницька мета, чітко наданий 

аналітичний матеріал, адекватно наведені аргументації. 

      Отже, стаття Панас Т.О "Еволюція шляхів урегулювання баскського 

етнополітичного конфлікту в Іспанії" відповідає вимогам ВАК України і може бути 

рекомендована до друку. 
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