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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. У другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття відбулася низка важливих геополітичних подій, процесів та явищ, серед 

яких – «холодна війна», розпад світової колоніальної системи, поява та крах світової 

системи соціалістичних країн, а також припинення існування деяких з них, боротьба 

з глобальним тероризмом, локальні військові конфлікти в Європі та на Близькому 

Сході, європейська інтеграція тощо. Цей період світової історії засвідчив стійку 

тенденцію до збільшення кількості держав, а також посилення ролі міжнародних 

організацій та наддержавних об’єднань. Водночас держави продовжують 

залишатися основною одиницею світової політики, оскільки мають якнайширші 

можливості для відстоювання власних інтересів. 

Протягом згаданого проміжку часу на глобальному політичному ландшафті 

регулярно з’являються нові суб’єкти політики, що претендують на статус держави. 

Це, наприклад, політизовані людські спільноти, політичні партії та рухи 

сепаратистів, впливові організовані злочинні або терористичні групи, регіони, що 

проголосили незалежність в односторонньому порядку, території з невизначеним 

міжнародно-правовим статусом. З різних причин ці групи або організації не є 

державами, та й світове співтовариство здебільшого відмовляє їм у цьому статусі. 

Саме тому такі політичні утворення отримали назву квазідержав (лат. quasi – ніби, 

майже). Незважаючи на таку зневажливу назву, з часом квазідержава може стати 

державою. Але можливий і зворотній процес – трансформація держави у 

квазідержаву з подальшим її зникненням, як це сталося з Югославією у першій 

половини 90-х років ХХ століття. А деякі квазідержави зберігають свій статус 

протягом тривалого періоду часу. 

Існування квазідержав на міжнародно визнаній території України та її сусідів, 

численні збройні конфлікти за участю квазідержав, ризик перетворення самої 

України на квазідержаву, неможливість вирішення проблеми квазідержав через 

норми та інституції міжнародного права ставлять цю проблему на одне з провідних 

місць порядку денного політичної теорії та практики нашої країни, Європи та світу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної теми філософського 

факультету університету № 16БФ041-01 «Модернізація філософської та 

політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових 

стандартів». 

Мета дослідження полягає у розкритті сутності та виокремленні характерних 

ознак квазідержав як політичного феномену сучасності. Реалізація поставленої мети 

зумовлює необхідність вирішення таких завдань дослідження: 

 Проаналізувати наявний у політичний науці понятійно-категоріальний апарат 

дослідження квазідержав, і на підставі цього сформулювати авторське визначення 

понять «квазідержава» та «квазідержавність». 
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 Розглянути інституційний аспект квазідержавності та встановити, яким чином 

інституційна неспроможність впливає на політичний розвиток квазідержав або 

інших суб’єктів політики з ознаками квазідержавності. 

 Дати характеристику функціональному аспекту квазідержавності та з’ясувати 

особливості виникнення та форми прояву функціональної недієздатності у 

квазідержавах та державах. 

 Розглянути міжнародний аспект квазідержавності та встановити, яким чином 

міжнародний статус та становище квазідержав зумовлюють їхню внутрішню та 

зовнішню політику. 

 З’ясувати, яким чином можна подолати прояви квазідержавності, а також 

розкрити способи вирішення проблеми квазідержав у світі. 

 Виявити особливості взаємовпливу квазідержав світу та України, зокрема 

політики України щодо існуючих квазідержав на її міжнародно визнаній території та 

за кордоном, а також проявів квазідержавності та боротьби проти них в Україні. 

Об’єктом дослідження є сучасні квазідержави як суспільно-політичний 

феномен. 

Предметом дослідження є причини виникнення, аспекти функціонування та 

трансформації квазідержав в умовах сучасної політики. 

Основними методами дослідження є інституціональний, історичний, 

порівняльний, системний, структурно-функціональний. Інституціональний метод 

застосовується для розгляду особливостей функціонування політичних інститутів у 

квазідержавах та визначення поняття інституційної неспроможності як 

характеристики, що притаманна квазідержавам, історичний – для відображення 

процесів виникнення, розвитку, трансформації та краху квазідержав, порівняльний – 

для виявлення спільних та відмінних ознак між двома або більше квазідержавами, 

зокрема між квазідержавами різних типів,  системний – для вивчення квазідержав як 

самодостатніх політичних систем, а також їхнього місця в регіональних та 

глобальній політичній системах, структурно-функціональний – для типологізації 

квазідержав, виокремленні їхніх ознак, а також при з’ясуванні сутності поняття 

функціональної недієздатності квазідержав. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній політичній науці комплексним дослідженням, що присвячене 

квазідержавам. У межах проведеного дослідження отримано наступні основні 

результати, що відзначаються науковою новизною і виносяться на захист: 

 Запропоновано авторське трактування поняття «квазідержава» – політичного 

утворення, що позиціонує себе державою, здійснює контроль або має претензії на 

певну територію, об’єднує людей, які відчувають свою приналежність до нього, а 

також характеризується інституційною неспроможністю, функціональною 

недієздатністю та суперечливим міжнародним становищем, або кількома цими 

рисами одночасно. Квазідержави при цьому не сприймаються як суто негативне 

явище, а розглядаються як невід’ємні учасники та важливий чинник глобального 

політичного процесу. У свою чергу, квазідержавність є сутнісною ознакою 

квазідержави, яка полягає в тому, що квазідержава не є державою, але прагне нею 
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бути або здаватися. Саме цей чинник справляє вирішальний вплив на зовнішню та 

внутрішню політику квазідержав, незалежно від їхнього походження та поточного 

становища. У рамках дослідження було виокремлено три аспекти квазідержавності – 

інституційний, функціональний та міжнародний. 

 Поглиблено розуміння впливу інституційного чинника на появу квазідержав. 

Встановлено, що у разі тривалої, незадовільної організації роботи державних 

інститутів держава поступово трансформується у квазідержаву, а новостворений 

державний проект стикається з цією проблемою з першого дня існування. Це явище 

має назву інституційної неспроможності – характеристики складної політичної 

системи, суть якої полягає в існуванні вагомих вад її інститутів та суперечностях 

між ними, які зумовлені недосконалою внутрішньою організацією цих інститутів. 

Зазвичай ця проблема  відображена у законодавстві, традиціях політичної культури, 

або ж спричинена різного роду негативними чинниками – економічними, 

політичними, безпековими. Найповніше інституційний аспект квазідержавності 

проявляється у віртуальних державах/мікронаціях – політизованих спільнотах, що 

здебільшого ненасильницьким шляхом імітують діяльність органів державної влади 

та здійснення певних функцій, притаманних державам. Прояви інституційної 

неспроможності трапляються у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, і 

необхідність подолання цієї проблеми перебуває у фокусі уваги політичних еліт. 

 На новому науковому рівні обґрунтовано зв’язок між статусом держави та 

якістю виконання нею своїх функцій. Окрім специфіки організації роботи 

інститутів, надзвичайно важливим чинником є їхня повсякденна робота – як 

центральних органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування і 

структур, що надають адміністративні послуги громадянам. На практиці 

функціональний аспект квазідержавності має свій вияв у функціональній 

недієздатності – характеристиці політичного інституту, яка полягає в тому, що 

останній незадовільно виконує покладені на нього завдання, і в своїй діяльності не 

сприяє реалізації мети, для якої був створений, що зумовлене негативними 

внутрішніми та/або зовнішніми чинниками. Найповніше функціональний аспект 

квазідержавності виражений у такому різновиді квазідержав, як держави-невдахи – 

політичні утворення, що мають серйозні внутрішньо- та зовнішньополітичних 

труднощі у своїй діяльності в поєднанні з наявністю формально-юридичного 

статусу держави, включно з широким міжнародно-правовим визнанням та 

членством у міжнародних організаціях. 

 Поглиблено розуміння впливу міжнародного становища квазідержав на їхню 

політику. З огляду на те, що нові квазідержави зазвичай є продуктом процесів 

сепаратизму та/або слугують інструментом геополітичної боротьби, світове 

співтовариство зазвичай відмовляє їм у праві на самостійне існування, що 

призводить до появи такого різновиду квазідержав, як невизнані держави. Це 

політичні утворення, що характеризуються певною контрольованою територією, 

лояльним населенням та відсутністю широкого міжнародно-правового визнання. 

Вся їхня зовнішня та внутрішня діяльність підпорядкована меті самолегітимації, 

тобто доведення населенню на підконтрольній території і міжнародному 
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співтовариству власного права на існування. З часом невизнані держави або 

здобувають міжнародне визнання та вступають до ООН (стають де-юре державами) 

або повертаються під контроль органів влади держави, зі складу якої намагалися 

вийти (реінтегруються), або вступають до складу іншої держави. У свою чергу, 

світове співтовариство застосовує широкий комплекс заходів та способів взаємодії з 

квазідержавам – як сприятливих (гуманітарна допомога, введення миротворчих 

контингентів), так і недружніх (ізоляція, санкції). 

 На новому науковому рівні виконано аналіз методів, способів та сценаріїв 

розв’язання проблеми квазідержав на двох рівнях – глобальному (через міжнародні 

інституції) та локальному (через компромісне або консенсусне рішення з приводу 

конкретної квазідержави). З огляду на численні суперечності між провідними 

державами світу, слід віддавати пріоритет вирішенню проблем конкретних 

квазідержав мирним шляхом. Зазвичай такі проекти врегулювання передбачають 

міжнародне посередництво, миротворчі місії та фінансову допомогу, що сприяють 

проведенню політичних та економічних реформ, які мають забезпечити подолання 

статусу квазідержави. Згодом успішні моделі врегулювання («історії успіху») 

стають «дорожньою картою» для інших квазідержав. З урахуванням того, що 

вищезгадані ознаки квазідержавності також можуть бути притаманні іншим 

суспільним інститутам, зокрема політичним партіям, окремим органам державної 

влади чи місцевого самоврядування, міжнародним або релігійним організаціям, 

досвід трансформації квазідержав може бути корисним для подолання проблем у 

вищезгаданих структурах. 

 Уперше подано стислий аналіз політики України щодо квазідержав, які 

розташовані на її міжнародно визнаній території, а також на території низки країн 

Європи та Азії. Наша країна не є державою-невдахою, незважаючи на втрату 

фактичного контролю над 7% території та соціально-економічні труднощі. Це 

підтверджується місцем України в основних світових рейтингах, які оцінюють стан 

державного будівництва та розвитку, охоплюючи як інституційні, так і 

функціональні аспекти діяльності держав-членів ООН. Водночас Україна займає 

послідовну позицію невизнання змін державних кордонів силовим шляхом, рішуче 

засуджує спроби сепаратизму та відокремлення від  держави її частин 

неконституційним шляхом, отже засуджує появу нових квазідержав. Разом з тим, 

українська держава виступає за надання необхідної гуманітарної та іншої допомоги 

мешканцям квазідержав, що також покликано сприяти зниженню міжнародної 

напруженості та наближувати розв’язання цієї проблеми. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що теоретичні 

положення та висновки роботи можуть бути використані у подальших дослідженнях 

з цієї проблематики, що проводяться науковцями, які працюють у галузі політології, 

теорії міжнародних відносин, міжнародного права, конфліктології, геополітики, 

новітньої історії України та зарубіжних країн тощо, а також у навчальному процесі у 

вищій школі при розробці програм навчальних дисциплін та спеціальних курсів. 

Окрім цього, результати дисертаційного дослідження можуть бути корисними під 

час підготовки нормативно-правових актів, вироблення державно-політичних 
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рішень, підготовки до дипломатичних переговорів, що стосуються проблематики 

квазідержав. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження апробовані на міжнародних та вітчизняних науково-

практичних конференціях, зокрема: міжнародній науковій конференції «Дні науки 

філософського факультету – 2015» (Київ, 21-22 квітня 2015 року), другому 

Південноукраїнському конвенті Міжнародної асоціації студентів політичної науки 

«Стихія політики: революція та еволюція» (Одеса, 18-19 березня 2016 року), 

міжнародній науково-практичній конференції: «Суспільні науки: виклики та 

сьогодення» (Одеса, 10-11 червня 2016 року), міжнародній науково-практичній 

конференції «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень» (Херсон, 23-24 вересня 2016 року), VІІ Національному 

конвенті Міжнародної асоціації студентів політичної науки (Україна) (Одеса, 21-22 

квітня 2017 року), міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського 

факультету – 2017» (Київ, 25-26 квітня 2017 року). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано п’ять наукових статей у 

фахових виданнях з політичних наук, зокрема дві статті у фахових виданнях 

України, що включені до міжнародних наукометричних баз, а також шість тез 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг 

дисертації складає 188 сторінок. Список використаних джерел налічує 191 

найменування на 20 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, зазначається її 

зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначаються мета, завдання, 

об’єкт, предмет та основні методи дослідження, формулюються положення його 

наукової новизни, характеризуються практичне значення, апробація одержаних 

результатів і структура дисертації. 

У Розділі 1 «Теоретичні засади дослідження квазідержави» проведено огляд 

теоретичних джерел дослідження та систематизовано категоріально-понятійний 

апарат з досліджуваної проблематики, зокрема наведено авторські визначення 

ключових понять дисертації. 

Розглядаючи ступінь наукової розробленості проблеми квазідержав, варто 

згадати таких авторів, як К. Вітмана, Т. Далявську, В. Дівак, Л. Дорош, М. 

Жирохова, Г. Коцура, В. Кравченка, Г. Перепелицю, Н. Хому; іноземних – А. 

Большакова, А. Б’юкенена, Т. де Ваала, Д. Гелденхейса, О. Гушера, Р. Джексона, О. 

Здравомислова, М. Ільїна, Л. Карапетяна, К. Мацузато, С. Маркедонова, Є. 

Мелешкіну, А. Мельвіля, П. та Є. Полікарпових, Ф. Попова, П. Расмуссена, С. 

Ратнера, Р. Розенкранца, Ю. Солозобова, Ш. Трьобста, Дж. Фонтейн, А. Цуциєва, Е. 

Штрауса та інших. Переважна частина праць цих та деяких інших авторів 
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присвячена конкретному різновиду квазідержав, або процесам, що пов’язані з ними 

(здебільшого це невизнані держави та процеси сепаратизму та сецесії). Також варто 

зазначити, що далеко не всі вони використовували поняття «квазідержава» у своїх 

працях, натомість послуговуючись альтернативними. 

Незважаючи на актуальність теми та наявність певного наукового інтересу до 

цієї проблематики, до сьогоднішнього дня в Україні відсутнє серйозне наукове 

дослідження з політичних чи інших суміжних наук, що було б повністю присвячене 

феномену квазідержави. Таким чином, це дослідження є спробою заповнити цю 

прогалину. 

Поняття «квазідержава» у формі іменника (англ. quasi-state) ввів до наукового 

обігу американський дослідник Р. Джексон в другій половині 80-х рр. ХХ ст. Він 

вжив це слово для позначення нових держав Азії та Африки, які стали незалежними 

внаслідок розпаду колоніальних імперій у 60-х-70-х роках ХХ ст., і зіткнулися з 

серйозними труднощами в процесі державного будівництва. Науковець зазначив, що 

автоматичне надання членства в ООН та припинення прямого контролю з боку 

колишніх метрополій не зробило автоматично нові незалежні держави заможними 

та демократичними. 

Вживання поняття «квазідержава» досить швидко розширилося, оскільки воно 

виявилося достатньо зручним для опису специфічних систем влади в усьому світі, а 

також аналогічних утворень, що існували в минулому. У дисертації виокремлено 

кілька основних підходів у розумінні поняття «квазідержава» у політичній науці: 

1. Використання слова «квазідержава» у якості синоніму до поняття «невизнана 

держава» та йому подібних.  

2. Використання слова «квазідержава» у якості синоніму до поняття «держава-

невдаха». 

3. Використання слова «квазідержава» у якості синоніму до слів «сателіт», 

«протекторат», «маріонеткова держава».  

У цьому дослідженні під квазідержавою розуміється політичне утворення, що 

позиціонує себе державою, здійснює контроль або має претензії на певну територію, 

об’єднує людей, які відчувають свою приналежність до нього, а також 

характеризується інституційною неспроможністю, функціональною недієздатністю 

та суперечливим міжнародним становищем, або кількома цими рисами одночасно. 

Квазідержавність є визначальною, сутнісною рисою квазідержав. Вона полягає 

в тому, що квазідержава не є державою, але прагне нею бути або здаватися. Такі 

політичні утворення є зазвичай слабшими, вразливішими, небезпечнішими, ніж 

держави, що зазвичай тягне за собою відносно низький рівень життя та 

правопорядку, а також труднощі та незручності для людей, чиє життя зв’язане з 

квазідержавами. 

Для всебічного вивчення феномену квазідержав у цьому дослідженні 

виокремлено три аспекти квазідержавності, а саме інституційний, функціональний 

та міжнародний. Саме через ці конструкти доцільно та зручно вивчати як феномен 

квазідержав в цілому, так і конкретні квазідержави, зокрема їхню внутрішню 
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структуру, зовнішньополітичне становище, а також політичні процеси їхнього 

виникнення, розвитку та трансформації. 

Для позначення країн, на території яких виникли нові квазідержави, зокрема 

невизнанні держави, а також для країн, що надають квазідержавам підтримку і 

допомогу, у цьому дослідженні вживаються поняття «материнська держава» та 

«держава-протектор». 

У Розділі 2 «Інституційна неспроможність квазідержав» розглядається роль 

політичних інститутів у процесі появи, розвитку та трансформації квазідержави, а 

також особливості прояву інституційної неспроможності. 

З огляду на те, що саме держава є головним інститутом політичної системи 

суспільства, значення її інститутів важко переоцінити. Саме сильні інститути 

роблять державу сильною та гарантують її суверенітет. Недарма всі порівняльні 

списки країн, наприклад Індекс крихких держав, що ранжирують країни за 

соціально-політичними показниками, формуються насамперед на підставі оцінки 

державних інститутів – органів правопорядку (поліції, спецслужб, суди), органів 

місцевого самоврядування, омбудсмана та його апарату, державних структур, що 

надають адміністративні послуги, складових системи державної освіти та медицини 

тощо. 

У разі хронічної незадовільної організації роботи цих інститутів у сукупності з 

паралічем вищих органів державної влади складається ситуація, що 

характеризується як інституційна неспроможність. Це характеристика складної 

політичної системи, суть якої полягає в існуванні вагомих вад її інститутів та 

суперечностях між ними, які зумовлені недосконалою внутрішньою організацією 

цих інститутів. 

Інституційна слабкість держави впродовж тривалого часу може призвести до її 

перетворення на квазідержаву. Слабкі інститути – не єдина, проте надзвичайно 

болісна проблема значної кількості держав і майже всіх квазідержав. Інституційна 

недосконалість може стати причиною їхньої повної або часткової безпорадності у 

проведенні внутрішньої та зовнішньої політики. Разом з тим, інституційну 

неспроможність в кризові моменти історії нерідко виявляють навіть розвинуті 

демократичні країни Європи та Америки. Окрім цього, ця риса також буває 

характерною для недержавних суб’єктів політики – партій, громадських організацій, 

релігійних конфесій, міжнародних організацій тощо. 

Можна виокремити такі форми інституційної неспроможності, що однаково 

небезпечні як для сильних, так і слабких державних та державоподібних утворень: 

1. Інституційна неспроможність, що пов’язана зі створенням нової держави. 

2. Інституційна неспроможність, що пов’язана з недосконалою формою 

державного правління чи державного устрою. 

3. Інституційна неспроможність, що пов’язана з кадровим голодом. 

4. Інституційна неспроможність, що пов’язана з наявністю архаїзмів чи прогалин 

в законодавстві. 

5. Інституційна неспроможність, що пов’язана зі слабкістю легальних військових 

та правоохоронних формувань. 
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6. Інституційна неспроможність, що пов’язана зі слабкістю структур 

громадянського суспільства. 

7. Інституційна неспроможність, що пов’язана з відсутністю міжнародно-

правового визнання чи дипломатичною ізоляцією квазідержави. 

З більшістю цих проявів квазідержавності зіткнулася і Україна протягом своєї 

26-літньої історії. Серед основних способів боротьби з інституційною 

неспроможністю в нашій країні варто виокремити політичний компроміс, кадрові 

зміни, розробку й ухвалення змін до законодавства, що спрощують процедуру 

ухвалення політичних рішень, та створення нових інституцій для вирішення 

актуальних проблем, які не розв’язуються через інституційну неспроможність та 

функціональну недієздатність вже існуючих. 

Окремим, специфічним різновидом інституційної неспроможності є 

інституційна неповнота, тобто відсутність одного або кількох важливих інститутів у 

складі системи. Наочним прикладом суб’єкта політики, квазідержави з такими 

властивостями є віртуальні держави/мікронації. Це поняття застосовується у цьому 

дослідженні в парі, з огляду на те, що його перша частина широко застосовується в 

російськомовній політичній науці (рос. виртуальное государство), а друга – домінує 

в англомовній (англ. micronation), а загальноприйнятого поняття в Україні досі 

немає. У цьому дослідженні під віртуальною державою/мікронацією розуміється 

політизована спільнота, що здебільшого ненасильницьким шляхом імітує діяльність 

органів державної влади та здійснення певних функцій, притаманних державам. 

Прикладами таких утворень є Ужупіс у Вільнюсі, Християнія в Копенгагені, Сіленд 

у Північному морі неподалік узбережжя Великої Британії тощо. 

У Розділі 3 «Функціональна недієздатність квазідержав» проаналізовано, як 

невиконання державою своїх функцій перетворює її на квазідержаву, і як цю 

проблему можна подолати. 

Неналежне виконання державою своїх функцій гарантовано призводить до 

негативних наслідків – зростання злочинності, збільшення кількості бідних, 

скорочення рівня життя, погіршення демографічної та екологічної ситуації, падіння 

авторитету держави в світі. Зазвичай функціональний розлад державної машини 

настає після значного соціально-політичного потрясіння – зміни влади через вибори 

або державний переворот, заколоту, громадянської війни, революції, глибокої 

економічної чи політичної кризи. Якщо зазначені політичні процеси розтягнуті в 

часі і чинна влада не може ані завершити їх, ані перебудувати свою роботу 

відповідно до нових реалій, перетворення держави на квазідержаву з яскраво 

вираженою функціональною недієздатністю  є невідворотним. 

Функціональну недієздатність у політиці можна визначити як характеристику 

політичного інституту, яка полягає в тому, що останній незадовільно виконує 

покладені на нього завдання, і в своїй діяльності не сприяє реалізації мети, для якої 

був створений, що зумовлене негативними внутрішніми та/або зовнішніми 

чинниками. Для позначення країн з низьким ступенем державної дієздатності 

вживається поняття «держава-невдаха» (англ. failed state, рос. несостоявшееся 

государство). Це різновид квазідержав, що має серйозні внутрішньо- та 
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зовнішньополітичні труднощі у своїй діяльності в поєднанні з наявністю 

формально-юридичного статусу держави, включно з широким міжнародно-

правовим визнанням та членством у міжнародних організаціях. Відповідно до 

Індексу крихких держав за 2017 рік, однозначно до класу держав-невдах можна 

зарахувати Південний Судан, Сомалі, Центрально-Африканську Республіку, а також 

інші країни Азії та Африки з вкрай низьким рівнем життя, демократії та безпеки. 

Найяскравішим прикладом держави, що перетворилася на квазідержаву через 

власну функціональну недієздатність, є Сирія, де протягом більш ніж семи років, 

триває наймасштабніший військовий конфлікт сучасності. 

Попри те, що поняття «держава-невдаха» вже досить давно перебуває в 

науковому обігу, воно активно використовується в сфері практичної політики, 

зокрема державній інформаційній політиці, передвиборчій боротьбі, пропаганді 

тощо. Зокрема, Україна зіткнулася з необхідністю протидіяти пропагандистському 

меседжу «Україна – це держава-невдаха», який транслюється засобами масової 

інформації та пропаганди Росії, перш за все, в країнах Європи та Америки. Для 

ефективності такої боротьби необхідна як роз’яснювальна та наукова робота з 

неупередженого вивчення держав-невдах, так і дієве подолання проявів 

функціональної недієздатності в Україні. 

У Розділі 4 «Особливості міжнародного становища квазідержав» 

розглядається взаємодія квазідержав із зовнішнім світом. 

З огляду на недосконалість політичної архітектури сучасного світу, поруч з 

новими державами-членами ООН на планеті регулярно з’являються все нові і нові 

квазідержави, які прагнуть отримати державний статус, проте наражаються на 

відмову з боку світового співтовариства. Внаслідок цього на реальній політичній 

карті світу виникають лакуни, існування яких не регулюється міжнародним правом. 

Водночас проблеми, породжені їхнім існуванням, можуть бути достатньо 

серйозними (аж до збройного конфлікту та міжнародної злочинності), що зумовлює 

необхідність докладного вивчення міжнародного аспекту квазідержавності. 

Відсутність загальновизнаних у світі критеріїв державності, неподолана 

суперечність між принципами територіальної цілісності держав та права націй на 

самовизначення, численні сепаратистські рухи по всьому світові, геополітичне 

протистояння між провідними країнами світу, призводить до появи нових 

державних проектів, що не отримують від міжнародного співтовариства мандата на 

існування, отже стають квазідержавами. Мова йде про невизнані  держави – 

політичні утворення, що мають певну контрольовану територію, лояльне населення, 

функціонуючі органи публічної влади, проте позбавлені широкого міжнародно-

правового визнання. 

Будь-яка невизнана держава прагне стати визнаною, тобто отримати 

підтвердження свого статусу від міжнародної спільноти – держав (перш за все, 

найближчих сусідів та найбільш потужних країн світу), міжнародних організацій. 

Водночас материнська держава не полишає спроб повернути контроль над 

територією квазідержави. Зрештою, існує чотири способи вирішення проблеми 

невизнаної держави: 1) реінтеграція, 2) унезалежнення, 3) замороження ситуації та 
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4) приєднання до іншої держави. Здебільшого, з часом сторони конфлікту приходять 

до варіанту 1 або 2, водночас існують квазідержави, що вже кілька десятків років 

існують у режимі варіанту 3. Варіант 4 – надзвичайна рідкість в наш час, з якою 

нашій країні довелося зіткнутися у 2014 році; мова йде про анексію Криму, яка була 

оформлена як вступ до складу Росії новоутвореної квазідержави. 

  

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження феномену квазідержав у сучасній політиці, а також специфіки 

проявів квазідержавності в Україні та за її межами дозволило сформулювати 

наступні висновки: 

1. Квазідержава – це політичне утворення, що позиціонує себе державою, 

здійснює контроль або має претензії на певну територію, об’єднує людей, які 

відчувають свою приналежність до нього, а також характеризується інституційною 

неспроможністю, функціональною недієздатністю та суперечливим міжнародним 

становищем, або кількома цими рисами одночасно. Це поняття використовується 

для найменування досить різних суб’єктів політики – це можуть бути політизовані 

людські спільноти, політичні партії та рухи сепаратистів, впливові організовані 

злочинні або терористичні групи, регіони, що проголосили незалежність в 

односторонньому порядку, території з невизначеним міжнародно-правовим 

статусом тощо. Всіх їх об’єднує прагнення стати державами і неможливість досягти 

цього статусу в даний момент. 

Квазідержавність є визначальною, сутнісною рисою квазідержав, яка полягає в 

тому, що квазідержава не є державою, але прагне нею бути або здаватися. Вона 

виявляється у трьох аспектах – інституційному, функціональному та міжнародному, 

кожному з яких відповідає одна з характеристик квазідержави – це інституційна 

неспроможність, функціональна недієздатність і несприятливе зовнішньополітичне 

становище відповідно. Будь-яка квазідержава неодмінно стикається в процесі свого 

розвитку з цими проблемами – однією або одразу декількома. У разі наявності у 

державоподібного політичного утворення усіх трьох ознак, мова однозначно йде 

про квазідержаву. 

2. Інституційна неспроможність – це характеристика складної політичної 

системи, суть якої полягає в існуванні вагомих вад її інститутів та суперечностях 

між ними, які зумовлені недосконалою внутрішньою організацією цих інститутів. 

Інституційна недосконалість може стати причиною повної або часткової 

безпорадності держави у проведенні внутрішньої та зовнішньої політики, що 

поступово призведе до її перетворення на квазідержаву. Окрім того, від цієї 

проблеми потерпають всі новостворені державні проекти, а також країни, що 

переживають глибокі еволюційні чи революційні перетворення. Деякі форми 

інституційної неспроможності характерні не лише для квазідержав, а й для 

стабільних і розвинених країн. Проте у випадку накопичення цих проблем, держава 

стає слабкою та ступає на шлях саморуйнування. Водночас швидкі та ефективні 
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реформи, спрямовані на зміцнення державних інститутів неодмінно підвищать 

якість їхньої роботи та міць держави в цілому. 

Особливо сильно інституційна неспроможність притаманна такому різновиду 

квазідержав, як віртуальні держави/мікронації. Це політизовані спільноти, що 

здебільшого ненасильницьким шляхом імітують діяльність органів державної влади 

та здійснення певних функцій, притаманних державам. Ці утворення об’єднують 

невелику кількість прихильників, займають компактну площу або функціонують в 

інтернеті. Через неможливість здійснення реальної політичної влади творці та 

керівники віртуальних держав/мікронацій зосереджують свою увагу на символічній 

складовій політики – створюють державну символіку, ведуть інформаційні кампанії, 

складають політико-правові документи, проводять різноманітні масові заходи. 

Незважаючи на певну «нікчемність» та «іграшковість», віртуальні 

держави/мікронації виконують низку важливих функцій – представництва та 

вираження інтересів, висунення кандидатів на виборах різних рівнів, спроби 

реалізації власного суспільно-політичного ідеалу чи окультурення (колонізації) 

простору. 

3. У випадку неналежної роботи державної машини виникає явище, що має назву 

функціональної недієздатності. Вона визначається як характеристика політичного 

інституту, яка полягає в тому, що останній незадовільно виконує покладені на нього 

завдання, і в своїй діяльності не сприяє реалізації мети, для якої був створений, що 

зумовлене негативними внутрішніми та/або зовнішніми чинниками. Ця «хвороба» 

може вражати будь-який державний чи недержавний політичний та загалом 

суспільний інститут навіть у високорозвинених країнах. 

Проте всеосяжна й тривала функціональна недієздатність цілої системи 

державних інститутів в поєднанні з інституційною неспроможністю призводить до 

ослаблення держави та перетворення її на квазідержаву. Такі країни отримали в мові 

науці та ЗМІ назву «держави-невдахи». Це різновид квазідержав, що має серйозні 

внутрішньо- та зовнішньополітичні труднощі у своїй діяльності в поєднанні з 

наявністю формально-юридичного статусу держави, включно з широким 

міжнародно-правовим визнанням та членством у міжнародних організаціях. З 

огляду на систематичне невиконання де-юре державою своїх функцій, вона не може 

бути суб’єктом політики, а тому не може мати відповідні права та обов’язки на 

міжнародній арені та всередині країни. 

4. В силу внутрішньої слабкості та неоднозначності виникнення, квазідержави 

зазвичай мають певні труднощі при контактах із зовнішнім світом, що може 

проявлятися від м’якого ігнорування до ізоляції, потужних санкцій або війни на 

знищення. Особливо актуальною ця проблема є для новостворених державних 

проектів, які не отримують швидкого міжнародно-правового визнання, – невизнаних 

держав. Це різновид квазідержави, що має певну контрольовану територію, лояльне 

населення, функціонуючі органи публічної влади, проте позбавлене широкого 

міжнародно-правового визнання. Саме чинник міжнародно-правового визнання є 

тією гранню, що відокремлює невизнані держави від держав. Процес легітимації 

невизнаних держав здійснюється за цілим рядом напрямків – відносно успішно у 
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політичному та ідеологічному плані, та менше – економічному та правовому. Та, як 

показує приклад Косово і Палестини, чию незалежність визнає більшість держав 

світу, або Тайваню – одного з «далекосхідних економічних тигрів» – без 

міжнародного консенсусу цю проблему вирішити неможливо, наскільки б успішним 

і стійким не був невизнаний режим. 

5. Квазідержави є невід’ємною частиною глобального політичного ландшафту. 

Ті квазідержави, що існують в реальному світі (а не лише в інтернеті), здебільшого 

зосереджені в Африці та «дузі нестабільності», що простягнулася від Балкан до 

Каспійського моря. Попри те, що частини з них де-юре не існує, а впливові ЗМІ, 

провідні країни світу, міжнародні організації, великі компанії не бажають мати з 

ними справи, квазідержави животіють десятиліттями, і являють собою одну з 

найбільших проблем сучасного світу та є загрозою глобальній безпеці – в силу 

власних внутріших негараздів: бідності, корумпованості, конфліктних взаємин з 

материнськими державами тощо. 

З метою запобігання появі нових квазідержав, а, отже, районів напруженості та 

нестільності, вкрай важливо якнайскоріше вирішити цю проблему. Для цього можна 

рухатися як через розвиток міжнародного права та інституцій, так і шляхом 

допомоги конкретним квазідержавам у реформах, реінтеграції чи здобутті реальної 

незалежності. Приклади успішного розв’язанні проблем конкретних квазідержав є, 

але кількість історій успіху набагато менша, ніж частота появи нових квазідержав. 

Квазідержави виникатимуть у майбутньому і ще довго залишатимуться 

важливим чинником світової та регіональної політики. Ці утворення розвиваються, 

еволюціонують та трансформуються разом зі світом незалежно від приписів 

міжнародного права чи рішень Ради Безпеки ООН або «великої сімки». 

6. Повною мірою проблема квазідержав стосується України. Весь період 

незалежності наша країна боролася з проявами власної квазідержавності – як 

інституційною неспроможністю, так і функціональною недієздатністю, а також 

підтримувала політику протидії появи нових квазідержав на пострадянському 

просторі, на Балканах, в Африці тощо. З лютого 2014 року політика України щодо 

квазідержав переживає значну трансформацію. Після подій Революції Гідності та 

внаслідок російської військової агресії на міжнародно визнаній території України 

виникли квазідержави, що загалом займають 7% площі країни, і претендують на 

додаткові території. Україна виявилася не готовою запобігти втраті контролю над 

територіями на сході та півдні – як військово-поліцейськими, так і політико-

дипломатичними методами. Саме тому значно зріс ризик перетворення України на 

квазідержаву, чого поки що вдалося уникнути. 

Нинішнє керівництво України засвідчує своє бажання вирішити проблему 

наявності квазідержав на власній території шляхом мирної реінтеграції, а також 

декларує наміри продовжити боротьбу з проявами квазідержавності на 

загальноукраїнському рівні через реформи та впровадження через законодавство 

європейських стандартів в усі сфери життя. Обидва курси, попри наявність певних 

успіхів, поки що не принесли бажаного результату – відновлення територіальної 

цілісності та покращення місця України у світових економічних та соціально-
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політичних рейтингах, що засвідчить зміцнення нашої державності, зростання 

економіки та підвищення якості життя. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шапошніков А.О. Квазідержава як феномен сучасної політики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2017. 

Дисертація присвячена квазідержавам – політичним утворенням, що 

претендують на статус держави, але втратили його або не можуть досягнути. На 

основі огляду наукової літератури з теми запропоновано авторські визначення 

квазідержави та квазідержавності. В роботі виокремлено три аспекти 

квазідержавності – інституційний, функціональний та міжнародний, через призму 

яких розглядаються особливості виникнення, розвитку та трансформації 

квазідержав. Наведено докладну характеристику трьох основних різновидів 

квазідержав – віртуальних держав/мікронацій, держав-невдах, невизнаних держав. 

Також у роботі сформульовано способи, методи та рекомендації подолання 

основних проблем, властивих квазідержавам – інституційної неспроможності, 

функціональної недієздатності, складного міжнародного становища, як на 

локальному, так і на глобальному рівні. Окрему увагу приділено проявам 
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квазідержавності в Україні та боротьбі з ними, а також політиці України щодо 

квазідержав, розташованих на її міжнародно визнаній території та за кордоном. 

Ключові слова: віртуальна держава/мікронація, держава-невдаха, інституційна 

неспроможність, квазідержава, квазідержавність, невизнана держава, функціональна 

недієздатність. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шапошников А.О. Квазигосударство как феномен современной политики. 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена квазигосударствам – политическим образованиям, 

претендующим на статус государства, но утратившим или не могущим достичь его. 

На основе обзора научной литературы по теме предложены авторские определения 

квазигосударства и квазигосударственности. В работе выделены три аспекта 

квазигосударственности – институциональный, функциональный и международный, 

через призму которых рассматриваются особенности возникновения, развития и 

трансформации квазигосударств. Приведена подробная характеристика трех 

основных разновидностей квазигосударств – виртуальных государств/микронаций, 

несостоявшихся государств, непризнанных государств. Также в работе 

сформулированы способы, методы и рекомендации преодоления основных проблем, 

присущих квазигосударствам – институциональной несостоятельности, 

функциональной недееспособности, сложному международному положению, как на 

локальном, так и на глобальном уровне. Особое внимание уделено проявлениям 

квазигосударственности в Украине и борьбе с ними, а также политике Украины по 

отношению к квазигосударствам, расположенным на ее международно признанной 

территории, а также за рубежом. 

Ключевые слова: виртуальное государство/микронация, институциональная 

несостоятельность, квазигосударство, квазигосударственность, непризнанное 

государство, несостоявшееся государство, функциональная недееспособность. 
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Manuscript. 

The dissertation for a Candidate Degree in Political Sciences, speciality 23.00.02 – 
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Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 
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The dissertation is devoted to modern quasi-states, which are various political entities 

that claim the role of the state, but have lost it or are unable to achieve it. 

The relevance of the research topic is determined by the existing of numerous quasi-

states in the world, particularly in the internationally recognized territory of Ukraine. 

Given that the number of countries in the world is gradually increasing, therefore more 

and more new quasi-states are arising. Their unregulated status and the surrounding 

military conflicts are a constant threat to global peace and security. At the same time, the 

world community often ignores the problem and, on the contrary, uses quasi-states as an 

instrument or platform for geopolitical struggle. In addition, governments of the most 

powerful and most developed countries in the world often face this problem and are forced 

to fight with certain manifestations of quasi-statehood. 

Quasi-statehood is an essential feature of the quasi-state. This feature resides in a fact 

that a quasi-state is not a state, but it seeks to be one or look as one. This factor has a 

dominant influence on the foreign and domestic policy of the quasi-states, regardless of 

their origin and current situation. The paper examines three aspects of quasi-statehood, 

such as institutional, functional and international; provides a detailed description of types 

of quasi-states; submits methods and recommendations for both combating the 

manifestations of quasi-statehood and for solving problem of the quasi-states on local and 

global levels. 

Institutional inconsistency is the characteristics of a complex political system 

testifying the existence of significant weaknesses of its institutions and the contradictions 

between them, which are due to the imperfect internal organization of these institutions. 

Usually this problem is reflected in the legislation, traditions of political culture, or it is 

caused by various negative factors (economic, political, security etc). The institutional 

aspect of quasi-statehood is best manifested in micronations, politicized communities 

imitating the activities of state authorities and the exercise of certain state functions, 

mostly by non-violent means. 

Functional incapacity is the characteristic of the political institution, when it does not 

fulfill the assigned tasks, and its activity does not contribute to the realization of the 

purpose for which it was founded, due to the negative internal or external factors or both. 

The functional aspect of quasi-statehood is most fully expressed in the failed state, a kind 

of quasi-state characterized the serious internal and external political difficulties in its 

activities despite the existence of the formal legal status of the state, including broad 

international legal recognition and membership in international organizations. 

New quasi-state is usually a product of separatism processes and / or serves as an 

instrument of geopolitical struggle. So, world community usually denies their right to 

independent existence, which leads to the emergence of unrecognized states. This type of 

quasi-states is characterized by a certain controlled territory, a loyal population and a lack 

of broad international legal recognition. All their external and internal activities are 

subordinated to the goal of self-legitimization; it means to convince the population in the 

controlled the territory and the international community of their own right to exist. 

The theoretical positions and conclusions of the dissertation may be used during 

further researches of this problem conducted by experts working in the field of political 
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science, international relations, international law, conflict studies, geopolitics, the modern 

history of Ukraine and foreign countries etc. It is also advisable to use the above materials 

in the development of curricula and special higher education courses. In addition, the 

results of the dissertation may be useful in drafting legislation, developing political 

decisions, preparing for diplomatic negotiations related to issues of quasi-states. 

Keywords: failed state, functional incapacity, institutional inconsistency, 

micronation, quasi-state, quasi-statehood, unrecognized state. 

 


