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Нова хвиля референдумів щодо самовизначення: причини та 

наслідки 

Проаналізовано нову хвилю референдумів щодо самовизначення, яка 

сколихнула майже всю Європу в 2014 році. З’ясовано вплив зовнішніх та 

внутрішніх чинників нової хвилі референдумів щодо самовизначення, їх 

можливі наслідки, зокрема, ймовірне народження низки нових 

держав/державоподібних утворень (як визнаних, так і невизнаних міжнародною 

спільнотою). Дослідження було проведено за допомогою кейс-методу  та 

порівняльного аналізу. Визначено, що причини, які спонукають 

етнонаціональні меншини шукати шляхи для поліпшення їх становища можуть 

бути найрізноманітнішими. Одним із цих шляхів виступають референдуми 

щодо самовизначення. 
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Новая волна референдумов о самоопределении: причины и возможные 

последствия 

Проанализировано новую волну референдумов о самоопределениии, что 

всколыхнула почти всю Европу в 2014 году. Выяснено влияние внешних и 

внутренних факторов новой волны референдумов о самоопределении, их 



возможные последствия, в частности, вероятно рождения ряда новых 

государств/государствоподобных образований (как признанных, так и 

непризнанных международным сообществом). Исследование было проведено с 

помощью кейс-метода и сравнительного анализа. Определено, что причины, 

побуждающие этнонациональные меньшинства искать пути для улучшения их 

положения, могут быть самыми разнообразными. Одним из этих путей 

выступают референдумы по самоопределению. 
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New wave of referendums on self-determination: causes and possible 

consequences 

The article is devoted to the new wave of self-determination referendums that 

almost has shaken the whole Europe in 2014. It was found the impact of external and 

internal factors of self-determination referendums wave reactivation, their possible 

consequences, which can lead to emergence a number of new states/state-like entities 

(both recognized and unrecognized by the international community). The study was 

conducted by using the case-study method and comparative analysis. It was 

determined that the reasons that motivate ethno-national minorities to seek ways for 

improving their status and condition and ways itself may be quite different. One of 

these ways is self-determination referendums.   
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