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АНОТАЦІЯ 

 

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

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» (23 – Політичні 

науки). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертаційне дослідження присвячене сучасним квазідержавам – 

політичним утворенням з різним статусом, що претендують на роль держави, 

але втратили її чи не можуть здобути. У роботі розглянуто три аспекти 

квазідержавності – інституційний, функціональний та міжнародний, подана 

докладна характеристика різновидів квазідержав, наведено способи та 

рекомендації для боротьби з проявами квазідержавності, а також для вирішення 

проблеми квазідержав у локальному та глобальному масштабах. 

Актуальність теми дослідження зумовлена фактом існування великої 

кількості квазідержав у світі, зокрема на міжнародно визнаній території 

України. З огляду на те, що кількість країн світу поступово зростає, виникають 

все нові і нові квазідержави. Неурегульованість їхнього статусу, військові 

конфлікти, що виникають навколо них, є постійною загрозою глобальному 

миру та безпеці. Разом з тим, світове співтовариство нерідко ігнорує цю 

проблему, а натомість використовує квазідержави як інструмент чи майданчик 

для геополітичної боротьби. Окрім з цього, з певними проявами 

квазідержавності нерідко стикаються та змушені боротися уряди 

наймогутніших та найрозвинутіших країн світу. 

Дисертація є першим у вітчизняній політичній науці комплексним 

дослідженням, що присвячене квазідержавам. У рамках роботи враховано як 

основні підходи політичної науки у вивченні цього феномену, так і тенденції 

сучасного політичного процесу в Україні та світі. 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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. 

Теоретичні положення та висновки дисертації 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, 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 рішень, 

підготовки до дипломатичних переговорів, що стосуються проблематики 

квазідержав. 

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

інституційна неспроможність, квазідержава, квазідержавність, невизнана 

держава, функціональна недієздатність. 
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ANNOTATION 

 

A. Shaposhnikov. Quasi-State as the Phenomenon of Modern Politics. 

Qualification research paper based on the manuscript copyright. 

The dissertation for a Candidate Degree in Political Sciences, speciality 

23.00.02 – “Political Institutions and Processes” (23 – Political Science). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

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 

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. 

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. 

The dissertation is the first complex research devoted to quasi-states in the 

Ukrainian political science. The paper links the main approaches of political science 

to the study of this phenomenon with the trends of the current political process in 

Ukraine and in the world. 
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The author’s vision for the concept of “quasi-state” was proposed; it’s defined 

as a political entity positioning itself as a state, exercising control over the certain 

territory or having territorial claims, uniting people who feel their belonging to it, and 

is also characterized by institutional inconsistency, functional incapacity and 

controversial international standing, or by several of these features simultaneously. 

At the same time, quasi-states are not perceived as an invariably negative 

phenomenon, but are considered as inalienable participants and an important factor of 

the global political process. In turn, 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. 

Three aspects of quasi-statehood (institutional, functional, and international) were 

identified in the framework of the research. 

Understanding of influence of the institutional factor on the emergence of quasi-

state was improved [in the paper]. There was established that the state is gradually 

transforming into a quasi-state in the case of a long-lasting unsatisfactory 

organization of state institutions; also a newly created state project faces this problem 

from the first day. This phenomenon is called institutional inconsistency, which 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. Manifestations of institutional inconsistency occur in many 

countries of the world, particularly in Ukraine, and attention of political elites is 

focused on the necessity of overcoming this problem. 

[The research] substantiated the connection between the status of the state and 

the quality of its performance of its functions at the new scientific level. In addition to 
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the specifics of the organization of the work of institutes, daily work of central 

government authorities, municipalities, organizations providing administrative 

services for citizens is an extremely important factor. In practice, the functional 

aspect of quasi-nationality has its manifestation in functional incapacity, 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. 

Understanding of the influence of the international position of the quasi-state on 

their policies was deepened. Because new quasi-state is usually a product of 

separatism processes and / or serves as an instrument of geopolitical struggle, the 

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. Over time, unrecognized 

states either gain international recognition, are admitted to membership in the United 

Nations (become de jure states), or are returned under the control of the authorities of 

the state from which they tried to leave (reintegrate), or enter into another state. In 

turn, the world community uses a wide range of measures and methods of interaction 

with quasi-states, both favorable (humanitarian assistance, the introduction of 

peacekeeping contingents) and unfriendly (isolation, sanctions etc).  

Analysis of methods, ways and scenarios for solving the problem of quasi-states 

has been performed at the new scientific level. It may be put into action on two levels: 

global, through international institutions, and local, through a compromise or 

consensus decision for the specific quasi-state. On the basis of the numerous 
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contradictions between the leading powers of the world, priority should be given to 

solving the problems of specific quasi-states by peaceful means. Typically, such 

settlement projects include international mediation, peacekeeping missions and 

financial assistance that facilitate political and economic reforms to ensure 

overcoming the quasi-statehood. Subsequently, successful settlement models 

(“success stories”) will become “road maps” for other quasi-states. Given that the 

above-mentioned features of quasi-statehood may also be inherent to other social 

institutions, in particular political parties, government authorities or local self-

government, international or religious organizations, the experience of transformation 

of quasi-state may be useful for overcoming problems in the above-mentioned 

structures. 

For the first time, a brief analysis of Ukraine’s policy on quasi-states located on 

its internationally recognized territory, as well as some countries in Europe and Asia 

was presented. Our country is not a failed state, despite the loss of effective control 

over 7 per cent of the territory and socioeconomic difficulties. This is confirmed by 

the position of Ukraine in the major world rankings that assess the state-building and 

development, covering both institutional and functional aspects of the activities of the 

member states of the United Nations. At the same time, Ukraine takes a consistent 

position of non-recognition of territorial changes by force, strongly condemns the 

attempts of separatism and secession from the state in violation of the constitution, 

and therefore condemns the emergence of new quasi-states. At the same time, 

Ukrainian state is in favor of providing the necessary humanitarian and other 

assistance to the inhabitants of the quasi-states, which is also intended to contribute to 

the reduction of international tension and to find the solution of this problem. 

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 science, international relations, international law, conflict studies, 

geopolitics, the modern history of Ukraine and foreign countries etc; also they would 

be used for the educational process in the universities during development of 

curricula and special courses. In addition, the results of the dissertation may be useful 
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in drafting legislation, developing political decisions, preparing for diplomatic 

negotiations related to issues of quasi-states. 

Key words: failed state, functional incapacity, institutional inconsistency, 

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

 

Актуальність теми дослідження. У другій половині ХХ – на початку 

ХХІ століття відбулася низка важливих геополітичних подій, процесів та явиш, 

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

крах світової системи соціалістичних країн, а також припинення існування 

деяких з них (Німецька Демократична Республіка (НДР), Союз Радянських 

Соціалістичних Республік (СРСР), Чехо-Словаччина, Югославія тощо), 

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). Українською мовою це можна 

перекласти як «псевдодержава» або «лжедержава». 

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 десятиліть. 
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Наразі у світі, в залежності від методики підрахунку налічується від 

кількох десятків до кількох сотень квазідержав різних типів. Більшість із них не 

перебуває у фокусі уваги ЗМІ, провідних політичних діячів, впливових країн чи 

організацій. Проте деякі квазідержави знаходяться у переліку найактуальніших 

проблем людства наших днів. Мова йде про регіони, де відбуваються 

кровопролитні військові конфлікти за участю квазідержав, а також про 

квазідержави, на території яких трапляються брутальні порушення 

міжнародного права, зокрема прав людини, або існує ризик настання 

гуманітарної катастрофи. 

Поняття «квазідержава» – достатньо молоде. Воно з’явилося у лексиконі 

політичної науки близько 30 років тому. Разом із ним використовується чимало 

інших слів та словосполучень, приміром «невизнана держава», «держава-

невдаха», «маріонеткова держава», «територія обмеженого суверенітету» тощо. 

Ці поняття широко застосовуються як в мові науки, так у мові ЗМІ, політичної 

реклами та пропаганди. При цьому автори використовують вищезгадані слова 

та словосполучення на власний розсуд, нерідко керуючись не їхнім найбільш 

коректним визначенням, а власними політичними вподобаннями. 

Подіями минулого десятиліття, що актуалізували проблему квазідержав у 

політичному, науковому та повсякденному середовищі України та світу, стали: 

проголошення незалежності Косова (лютий 2008 року) та пов’язані з цим 

подальші події, зокрема рішення Міжнародного Суду ООН з цього питання 

(червень 2010 року), збройний конфлікт у Південній Осетії та подальше 

визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії з боку Росії (серпень 2008 

року), події «арабської весни» (2011-2012 роки) та їхні наслідки, зокрема 

військовий конфлікт у Сирії (з 2011 року) та Іраку (з 2014 року), виникнення 

Ісламської держави (2013-2014 роки), окупація та анексія Кримського 

півострова Росією (березень 2014 року), російська збройна агресія на сході 

України та виникнення підтримуваних Росією квазідержав «Донецька народна 

республіка («ДНР») та «Луганська народна республіка» («ЛНР») (з квітня 2014 



17 
 

року), референдуми про незалежність Шотландії (вересень 2014 року), 

Іракського Курдистану (вересень 2017 року) та Каталонії (жовтень 2017 року). 

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». 

 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. 
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 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. 

Методи дослідження. Дисертація виконана на засадах комплексного 

застосування методів. Під час написання роботи використовувалися наступні 

методи: 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 отриманих результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній політичній науці комплексним дослідженням, що присвячене 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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 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; 

тези опубліковано), другому Південноукраїнському конвенті Міжнародної 

асоціації студентів політичної науки «Стихія політики: революція та еволюція» 

(Одеса, 18-19 березня 2016 року; тези опубліковано), міжнародній науково-

практичній конференції: «Суспільні науки: виклики та сьогодення» (Одеса, 10-

11 червня 2016 року; тези опубліковано), міжнародній науково-практичній 

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

стан та перспективи досліджень» (Херсон, 23-24 вересня 2016 року; тези 

опубліковано), VІІ Національному конвенті Міжнародної асоціації студентів 

політичної науки (Україна) (Одеса, 21-22 квітня 2017 року; тези опубліковано), 
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міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету – 

2017» (Київ, 25-26 квітня 2017 року; тези опубліковано). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження було надруковано 11 

наукових публікацій, зокрема 5 наукових статей у фахових виданнях з 

політології, з них 2 – у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних 

баз, 6 тез доповідей на 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. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  КВАЗІДЕРЖАВИ 

 

Держави, процеси їхнього виникнення, функціонування та зникнення,  

відносини між ними, форми державного правління та устрою ще з давніх часів 

перебували у фокусі уваги класиків політичної думки. Саме з давньогрецької та 

латини походить значна частина слів, які використовуються у мові науки, ЗМІ 

та навіть повсякденного життя при описі квазідержав, наприклад: 

«протекторат», «сателіт», «сепаратизм» тощо. Проте поняття «квазідержава», 

як і політична наука, достатньо молоде. 

Різноманітні державоподібні політичні утворення з нетиповим для 

конкретної епохи статусом існували протягом всього періоду писемної історії 

людства. У якості прикладу можна навести давньогрецькі колонії, 

середньовічні імперські міста, вільні військові спільноти Нового часу тощо. Ці 

та інші суспільно-політичні одиниці – історичні попередники сучасних 

квазідержав, причому їхня роль та місце були набагато значущішими, ніж зараз. 

Адже в минулому критерії державності були дуже розмитими (набагато більше 

значення мала, наприклад, легітимність правителя). 

Водночас з розвитком та зміцненням централізованих держав як 

найбільш ефективної форми організації, розвитку та контролю за простором, 

господарством та людьми, можливості для виникнення і вільного розвитку 

квазідержав значно знизилися: практично всі вони були інкорпоровані 

державами на правах звичайних адміністративно-територіальних одиниць або 

обмежених автономій. Типовий приклад – інтеграційні процеси та подальше 

об’єднання Німеччини у 30-70-х роках XІХ століття. 

Після остаточного поділу світу на межі ХІХ і ХХ століть розпочався його 

перерозподіл між існуючими країнами. Цей процес триває дотепер, і 

супроводжується незмінним зростанням кількості держав у світі, що добре 

ілюструє розширення Організації Об’єднаних Націй (ООН) протягом її 70-



25 
 

літньої історії. Це зазвичай відбувається на тлі глобальних подій всесвітньої 

історії. Одна з них – Паризька мирна конференція 1919 року, що підбила 

підсумки Першої світової війни, а також низки революцій, що сталися в 

Австро-Угорській, Німецькій, Османській, Російській імперіях. Під час цих 

процесів виникло кілька десятків держав та квазідержав, що прагнули 

утвердити свою незалежність на вигідних для себе умовах. Окрім цього, 

відповідно до рішення конференції, у 1920 році було створено Лігу Націй – 

найбільшу та найавторитетнішу міжнародну організацію того часу, що 

об’єднала більшість держав світу, одночасно відмовивши у членстві деяким 

квазідержавам, що висловлювали таке бажання, зокрема й Українській 

Народній Республіці. 

Таким чином, це дослідження присвячене квазідержавам, що існували у 

ХХ-ХХІ століттях, тобто в період новітньої історії людства. Ці хронологічні 

рамки можна обґрунтувати наступними положеннями: 

1. Лише на зламі ХІХ і ХХ століть зникли останні «білі плями» на карті 

світу, і в цей же час географічний простір був поділений між вже існуючими 

державами. Такий прогрес певним чином звузив можливості для виникнення 

нових держав та квазідержав, оскільки вони стали виникати лише на території 

вже існуючих країн, що зазвичай супроводжувалося і супроводжується 

масштабним насильством. 

2. Саме у ХХ столітті склалася звична для нас система міжнародного права, 

до якого зазвичай апелюють батьки-засновники нових квазідержав. Серед 

найважливіших документів варто згадати Статут Ліги Націй [134], Конвенцію 

Монтевідео [160], Статут ООН [145], Декларацію ООН про надання 

незалежності колоніальним країнам та народам [28], Заключний акт Наради з 

безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінський акт) [36], документи, 

пов’язані з розпадом СРСР та Югославії [39, 44] тощо. Положення цих та 

деяких інших актів і досі надзвичайно важливі як під час теоретичного 

дослідження сучасних квазідержав, так і для роботи в практичній політиці над 

цим питанням. Окрім, цього, інспірація появи квазідержав нерідко є елементом 
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агресивної зовнішньої політики деяких країн світу, оскільки відкрита війна 

оголошена ООН поза законом і всіляко засуджується. 

3. Саме у ХХ столітті повною мірою розвинулася політична наука – її 

методи, напрямки досліджень та школи, які забезпечили можливість вивчення 

квазідержав як унікального політичного феномену. Перевагою політологічного 

підходу до квазідержав є той чинник, що досліджувані об’єкти розглядаються 

як складні динамічні політичні структури, які виникають, розвиваються та 

зникають від тиском як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, жоден з яких не є 

вирішальним. Разом з тим, політологічний підхід дозволяє врахувати роль 

формального права, історичного контексту, культурних особливостей тощо, які 

впливають на специфіку владних відносин у квазідержаві. 

4. Вивчення сучасного світового досвіду взаємодії з квазідержавами – вкрай 

необхідне завдання для української політичної науки та держави, з огляду на 

події 2014 року (анексія Криму Росією та початок військового конфлікту на 

сході України). Лише комплексне вивчення цього феномену в поєднанні з 

дієвою боротьбою з ознаками квазідержавності в нашій країні можуть 

гарантувати Україні стабільне та безпечне майбутнє. 

Вивченням квазідержав займаються фахівці у галузях різних наук, 

зокрема військової справи, економіки, історії, географії, політології, 

юриспруденції. Більш ґрунтовно такі політичні утворення вивчають 

дослідники, що працюють у царині таких політологічних та суміжних 

суспільствознавчих дисциплін, як геополітика, етнополітологія, конституційне 

право, конфліктологія, політична географія, теорія міжнародних відносин, 

теорія політичної модернізації тощо. Водночас слід зауважити, що жодна зі 

згаданих дисциплін не розглядає квазідержави комплексно, а зосереджується на 

вивченні лише деяких аспектів їхнього розвитку, становища або статусу. 

Приміром, геополітика оцінює квазідержави з точки зору їхнього впливу 

на силу чи слабкість певних країн, перш за все, держав-сусідів. Етнополітика 

вивчає етнічний (а також расовий, релігійний, культурний) чинник при 

виникненні квазідержав, перш за все в контексті процесів сепаратизму та 
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іредентизму. Конституційне право розглядає юридичну оболонку квазідержав – 

закріплені в їхньому законодавстві форму державного правління та устрою, 

організацію місцевого самоврядування, статус прав людини, громадянство 

тощо. Конфліктологія зосереджена на аналізі конфліктів, що виникають під час 

появи або зникнення квазідержави, а також розробляє сценарії врегулювання 

проблеми квазідержав. Політична географія вивчає квазідержави поряд з 

іншими об’єктами світового політичного ландшафту, а також досліджує вплив 

географічного розташування квазідержави на її становище. Теорія міжнародних 

відносин аналує вплив феномену квазідержав на відносини між певними 

країнами та на систему міжнародних відносин в цілому. Теорія політичної 

модернізації досліджує процеси позитивних перетворень в квазідержавах, 

зокрема економічні реформи, трансформацію форми державної влади, 

політичного режиму та конкретних політичних інститутів. 

Проблематика феномену квазідержав в цілому, окремих проявів 

квазідержавності, специфіці функціонування певних різновидів квазідержав або 

конкретних квазідержав висвітлена у працях таких науковців та публіцистів: 

українських – К. Вітмана [19, 20], Т. Далявської [26], В. Дівак [30], Л. Дорош 

[33], М. Жирохова [35], Г. Коцура [68], В. Кравченка [69], Г. Перепелиці [108], 

Н. Хоми [148]; іноземних – А. Большакова [13], А. Б’юкенена [14], Т. де Ваала 

[15], Д. Гелденхейса [167], О. Гушера [25], Р. Джексона [171], О. Здравомислова 

[45], М. Ільїна [47, 48, 170], Л. Карапетяна [51, 52], К. Мацузато [49], С. 

Маркедонова [82-86], Є. Мелешкіної [48, 89, 170], А. Мельвіля [48, 90], П. та Є. 

Полікарпових [114], Ф. Попова [116, 117], П. Расмуссена [175], С. Ратнера 

[176], Р. Розенкранца [178, 179], Ю. Солозобова [132], Ш. Трьобста [188], Дж. 

Фонтейн [163], А. Цуциєва [152, 153], Е. Штрауса [186] та інших. Варто 

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

своїх працях, послуговуючись альтернативними. З одного боку, це збагачує 

термінологічний апарат політичної науки, з іншого – сприяє метологічній та 

термінологічній плутанині. 
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Протягом минулих десяти років в Україні було захищено низку 

дисертацій, що повністю або частково присвячені квазідержавам або процесам, 

пов’язаними з ними. Серед них варто назвати роботи політолога І. Петрової 

«Зовнішньополітичні чинники врегулювання придністровського конфлікту» 

(Чернівці, 2007 рік) [109], політолога В. Пінцака «Позиція України в процесі 

врегулювання придністровського конфлікту» (Чернівці, 2008 рік) [111], фахівця 

з міжнародних відносин Д. Шлапаченка «Внутрішні, регіональні та міжнародні 

фактори в еволюції косовського конфлікту» (Київ, 2010 рік) [156], фахівця з 

державного управління М. Плаксенко «Придністровська проблема та її вплив 

на реалізацію інтересів України у Чорноморському регіоні (Київ, 2011 рік) 

[112], правника О. Тарасова «Проблема суб’єкта в міжнародному публічному 

праві» (Харків, 2015 рік) [138], політолога Г. Кліпкової «Дієспроможність 

державних інституцій: пострадянський аспект» (Харків, 2016 рік) [55], 

політолога В. Дівак «Сепаратизм як феномен сучасної політики: політичні і 

правові аспекти» (Київ, 2016 рік) [30], політолога Т. Далявської «Феномен 

невизнаних держав: політологічний аналіз» (Київ, 2016 рік) [26], політолога С. 

Осипової «Сучасні практики державотворення в світовому політичному 

просторі» (Одеса, 2017 рік) [105]. 

Варто відзначити, що найбільша кількість досліджень виконана саме 

науковцями-політологами, що здебільшого зосереджуються на тематиці 

невизнаних держав, перш за все, Придністров’я, що межує з Україною. Але при 

цьому жоден з авторів не вживає слово «квазідержава» чи похідні від нього у 

заголовку дисертації, не використовує це поняття у якості базового, і не 

визначає квазідержави як об’єкт свого дослідження. 

Втім, незважаючи на певний дефіцит інтересу до феномену квазідержав у 

сучасній політиці, ця проблема вже кілька десятиліть перебуває у полі зору 

світової політичної науки. Поняття «квазідержава» з’явилося у науковому обігу 

у другій половині ХХ століття у формі прикметника «квазідержавний», що 

вживався у значенні «асоційований з державою» або «схожий на державний» 

для позначення різноманітних комерційних, громадських та політичних 
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структур, які формально не належали до держави, проте виконували чи 

підміняли її функції. Прикладом таких організацій можуть слугувати впливові 

політичні партії, що десятиліттями перебувають при владі, потужні бізнес-

корпорації, що контролюють цілі галузі промисловості певних країн, або 

організовані злочинні угруповання за зразком мафії або каморри. 

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

наукового обігу американський дослідник Р. Джексон в другій половині 80-х 

рр. ХХ ст. (кількома роками пізніше його напрацювання були узагальнені у 

роботах «Держави та квазідержави», «Суверенітет, міжнародні відносини та 

третій світ», що були опубліковані у 1990-1993 роках). 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. Автор пише, що «їхні уряди часто не 

мають достатньої політичної волі, інституційної влади та організованої сили 

для захисту прав людини або забезпечення соціально-економічного добробуту» 

[171, с. 21]. Р. Джексон назвав це явище «негативним суверенітетом», 

вважаючи, що здобуття незалежності де-факто не пішло колишнім колоніям на 

користь. Навпаки, через економічні труднощі, міжетнічні суперечності, 

геополітичне протистояння між СРСР та США, в азійсько-африканському 

регіоні у 60-90-х роках ХХ століття сталися десятки державних переворотів та 

війн. Ці процеси вкрай негативно вплинули на можливість будівництва нових 

повноцінних держав.  

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. 

Наприклад, у 1994 р. П. Лукічов і А.Скорик, досліджуючи історію донського 

козацтва в Росії, запропонували концепт «квазідержавності», який, з їхньої 
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точки зору, пояснює причину нестворення козацької держави на Дону у XVII-

XX століттях за різних форм державного правління в Росії. Дослідники 

визначили квазідержавність як «тип владних відносин, що виникає за 

відсутності чи недостатності історичного досвіду бюрократичного 

функціонування державних органів, за наявності патріархальності соціальної 

організації, аморфності соціокультурного простору, відсутності 

загальногромадянської самоідентифікації, нерозвинутості права та 

правосвідомості, авторитарності політичних відносин, переважно географічної 

обумовленості існування цього політичного утворення» [80; с. 139]. Автори 

відштовхуються від незрілої, «недодержавної» структури суспільства, що 

населяє квазідержаву, і вважають другорядними економічні, власне політичні 

та зовнішні чинники її виникнення та розвитку. 

Науковець-географ Ф. Попов визначає квазідержаву як політичне 

утворення, яке характеризується наявністю деяких ознак суверенної держави 

(державні інститути, контроль над територією, лояльність населення тощо), але 

не володіє державним суверенітетом і міжнародною правосуб’єктністю [117; с. 

89]. Це визначення зводить квазідержаву до конструкту «недодержави» і не 

наводить ані її сутнісні ознаки, ані спільні риси з державою як політичним 

інститутом. Також помітний «міжнародний ухил» до визначення квазідержави, 

оскільки і повний суверенітет, і міжнародна правосуб'єктність вимагають 

відповідної реакції міжнародного спвітовариства, яка прямо не пов'язана з 

внутрішнім потенціалом та силою квазідержави.  

Ще один дослідник І. Алєксєєв наводить таке визначення квазідержави: 

«держави, що мають переважно лише зовнішній суверенітет, тобто формально 

незалежні, але з ослаблою державною спроможністю» [5; с. 16]. Тут науковець 

робить акцент на підтриманні незалежності такого політичного утворення 

ззовні, оскільки його здатність забезпечити лад на контрольованій території та 

захистити її від агресивних сусідів заздалегідь ставляться під сумнів. Таким 

чином, сам факт існування квазідержави є лише продуктом доброї волі країн-

сусідів. 
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Л. Бердегулова наводить три ознаки квазідержав: а) самопроголошення в 

якості держави; б) відсутність зовнішньої легітимації; в) наявність визнаного 

міжнародним співтовариством права на поглинання квазідержави з боку будь-

якої держави-претендента. Дослідниця зауважує, що квазідержави варто 

розглядати як явище Нового часу, оскільки раніше не існувало універсальних 

юридичних приписів, які б дозволяли оголосити певну державу «поза законом» 

– з точки зору загальноприйнятих норм [9; с. 4]. Слід зазначити, що не існує 

цих норм і зараз, а ті, що були вироблені міжнародною спільнотою і закріплені 

у міжнародних документах, зокрема, у Статуті ООН та Гельсінському акті, – не 

виконуються повною мірою. Втім, таке суто «юридичне» розуміння 

квазідержави є занадто вузьким для політичної науки. 

Американський дослідник М. Райкін, описуючи квазідержави, визначає їх 

як проблемні регіони з невизначеним статусом, існування яких «постійно 

загрожує миру і безпеці в регіоні, в якому вони [квазідержави – Авт.] 

знаходяться, утримуючи його в стані постійної напруги» [182, с. 23.]. Також 

дослідник образно називає їх «больовими точками сучасного світу», що 

свідчить про те, що він сприймає ці утворення завідомо негативно, ставлячись 

до них, як до проблеми чи загрози, а не інструмента чи унікального суб'єкта 

політики. 

Є. Круглова, критикуючи концепцію держави Д. Норта, визначає 

квазідержаву як «організацію, що має перевагу в здійсненні насильства на 

певній території; при цьому ця організація не є державою (не володіє іншими 

ознаками держави)» [71, с. 101]. Таким чином, дослідниця підкреслює, що 

вважає квазідержави «територіями хаосу», де недержавні агенти завдяки 

систематичному насильству мають змогу на власний розсуд, але нелегітимно, 

створити систему безпеки та регламентувати торгівлю.  

Український юрист О. Мучник, описуючи політичні процеси в сучасній 

Україні, визначає квазідержаву як «муляж, суррогат, підробку під державу… де 

установи… не відповідають своєму політичному призначенню, оскільки не 

стоять на варті прав людини [94]. Причиною виникнення квазідержав автор 
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вважає менталітет мешканців їхніх територій, що накладає відбиток на якість 

роботи органів влади та політичний режим. 

В. Токарєв розглядає квазідержаву через призму регіоналістики, 

визначаючи це утворення як «держава в державі». Автор  зазначає, що їм 

притаманні акумуляція економічних ресурсів та управлінська самостійність, що 

поступово призводить до поступово відокремлення від центру [141,с. 195]. 

Втім, ці процеси не призводять до сецесії, отже мова фактично йде про 

економічно потужну територію, що користується правами широкої автономії. 

Таким чином, можна виокремити кілька основних підходів у розумінні 

поняття «квазідержава» у політичній науці: 

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

«невизнана держава» та йому подібних. Цей підхід є достатньо вузьким, і тому 

некоректним, оскільки де-факто робить саме чинник міжнародно-правового 

визнання ключовим у визначенні держави та при поділі суб'єктів світової 

політики на «держави» та «недержави». При цьому внутрішньополітичний 

чинник у розвитку держав та квазідержав повністю ігнорується. Також поза 

рамками цього підходу опиняються різноманітні воєнізовані або терористичні 

організації, які проводять політичну боротьбу за створення нової держави, не 

маючи змоги сформувати відкриті політичні структури. Така діяльність 

зазвичай засуджується як міжнародним правом, та і національними 

законодавствами, і переслідується за законом. У якості прикладу, перш за все, 

варто згадати «Ісламську державу», якій на міжнарожному рівні відмовлено у 

праві на існування та проти якої ведеться війна на знищення. Цей підхід 

здебільшого сповідують фахівці у царині політичної географії та геополітики, а 

також юриспруденції. 

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

«держава-невдаха». Префікс «квазі-» тут підкреслює, що саме внутрішні 

негаразди – економічні, політичні, безпекові є головною причиною 

перетворення вже існуючої держави на квазідержаву. Недоліком цього підходу 

є занадто вузьке коло досліджуваних об'єктів – лише деякі держави-члени 
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ООН. Також саме в рамках цього бачення слово «квазідержава» найчастіше 

вживається як дисфемізм у мові політики щодо недружніх країн. Приміром, 

поняття «квазідержава» та «держава-невдаха» регулярно використовуються 

співробітниками системи державної інформації і пропаганди Росії щодо 

України. Серед науковців цього підходу зазвичай  дотримуються фахівці у 

галузі політичної модернізації та конфліктології. 

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

«протекторат», «маріонеткова держава». Автори, що працюють у рамках цього 

підходу, зауважують, що саме обмежений суверенітет та повне слідування у 

фарватері політики держави-протектора дозволяє класифікувати певне 

політичне утворення як квазідержаву. Таке бачення занадто широке, оскільки 

теоретично дозволяє трактувати як сателіта-квазідержаву, будь-якого члена 

військово-політичного союзу, за винятком його лідера. Приміром, військово-

політична залежність Південної Кореї та Тайваню від США приблизно 

однакова, втім незважаючи на це, Тайвань є квазідержавою, а Південна Корея – 

ні. Цей підхід, як і перший, здебільшого використовують фахівці у царині 

політичної географії та геополітики, що вивчають квазідержави під таким 

кутом зору. 

Науковців та публіцистів, що пишуть про квазідержави, також можна 

класифікувати відповідно до їхнього суб’єктивного ставлення до них. Зазвичай 

позиція авторів прямо пов’язана з їхнім місцем проживання, громадянством, 

етнічним походженням та світоглядним (зокрема, політичним) поглядам. 

1. Автори, що симпатизують квазідержавам. Вони сприймають ці утворення 

як невід’ємну складову сучасної політичної системи світу та зазвичай 

виступають на їхню підтримку задля набуття ними державного статусу, або 

вирішення цієї проблеми в інший спосіб, що буде комфортним для квазідержав 

та їхніх мешканців. 

2. Автори, що ставляться до квазідержав негативно або нейтрально. Такі 

мислителі здебільшого вважають квазідержави проблемою та негативним 

явищем сьогодення, що несе загрозу світовобудові та глобальній безпеці. Поява 
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кожної нової квазідержави є викликом, що потребує оперативного та 

ефективного реагування з боку міжнародного співтовариства, перш за все, 

постійних членів Ради Безпеки ООН (РБ ООН). 

3. Автори, що займають непослідовну (лицемірну) позицію щодо 

квазідержав. В їхніх працях деякі квазідержави з них користуються симпатіями 

автора, водночас іншим відмовляється в праві на існування. Так само різняться 

і пропозиції до політики певної країни чи міжнародного співтовариства до 

конкретних квазідержав: від тотальної ізоляції та військової інтервенції до 

беззастережної економічної, політичної, дипломатичної, військової підтримки. 

Узагальнюючи вищенаведені підходи у вивченні квазідержав, можна 

виокремити кілька вимог, що висуваються при формулюванні нового, 

комплексного та неупередженого підходу до цього феномену. По-перше, він 

має бути достатньо широким, щоб мати змогу врахувати як внутрішні, так і 

зовнішні чинники у функціонуванні та трансформації квазідержав. По-друге, 

він повинен забезпечити проведення чіткої межі між квазідержавами, 

державами та іншими суб'єктами мікрополітики (локальні групи інтересів), 

макрополітики (політичні рухи, воєнізовані організації, паралельні органи 

влади) та мегаполітики (міжнародні організації, транснаціональні корпорації 

(ТНК), наддержавні союзи). По-третє, він повинен бути нейтральним щодо 

квазідержав, не сприймаючи їх як абсолютне зло, атавізм чи маргінальні 

утворення. 

У рамках цього нового підходу можна сформулювати таке визначення 

квазідержави як базового поняття дослідження: 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. 

Також квазідержаву можна визначити як політичне утворення, що 

позиціонує себе як держава, проте не володіє повною мірою державним 
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суверенітетом у його внутрішньому та/або зовнішньому аспектах, за винятком 

випадків поступки певними повноваженнями на користь держав, наддержавних 

утворень, міжнародних організацій за договором. 

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 (в силу проживання на їхній території або 

поблизу неї, а також взаємодію з квазідержавами у питаннях бізнесу, 

дипломатії, безпекової співпраці, журналістики, гуманітарних місій тощо). 

Квазідержавність – якісна характеристика суб’єкта політики. Попри весь 

наявний інструментарій політичної науки, наразі неможливо достеменно 

встановити як необхідні, так і достатні підстави її настання, а також 

зафіксувати момент перетворення держави на квазідержаву або навпаки. Така 

наукова невизначеність призводить не лише до наукових дискусій, а й 

стимулює використання поняття «квазідержава» та похідних від нього у царині 

практичної політики. 

Окрім цього, слід зазначити, що квазідержавність може бути властива не 

лише квазідержавам, а й іншим суб’єктам політики. Зазвичай це складні 

політичні структури (політичні партії, міжнародні організації, наддержавні 

об’єднання, релігійні конфесії тощо), які зіткнулися з певними проблемами в 

процесі свого розвитку, подібними до тих, що їх переживають квазідержави. З 

огляду на важливість згаданих у попередньому реченні суб’єктів політики, а 

також насичене політичне минуле і сьогодення, статус та функції деяких з них 

(приміром, Соціалістичної партії Франції, ООН, ЄС, католицької церкви), з 

упевненістю можна сказати, що квазідержавність торкнулася і їх. 

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 
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вивчати як феномен квазідержав в цілому, так і конкретні квазідержави, 

зокрема їхню внутрішню структуру, зовнішньополітичне становище, а також 

політичні процеси їхнього виникнення, розвитку та трансформації. 

Інституційний аспект квазідержавності розглядає особливості організації 

роботи державних інститутів та взаємодію між ними в рамках квазідержави – 

незалежно від того, чи створена вона з нуля, чи трансформувалася з держави. 

Ці особливості зазвичай чітко зафіксовані (наприклад, у законодавстві, 

традиціях, менталітеті тощо), і тому не піддаються швидкій трансформації. У 

разі незадовільної організації роботи інститутів має місце інституційна 

неспроможність. Докладний аналіз інституційного аспекту квазідержавності 

подано в Розділі 2. 

Функціональний аспект квазідержавності розкривається через повсякденну 

роботу державних структур, зокрема в контексті різноманітних політичних 

процесів (виборів, референдумів, реформ, політичних криз тощо). Важливо 

зазначити, що мова йде не лише про центральні органи влади, а й організації, з 

якими безпосередньо взаємодіють громадяни – суди, правоохоронні органи, 

органи місцевого самоврядування, структури, що надають адміністративні 

послуги тощо. У разі незадовільного виконання згаданими органами своїх 

функцій має місце функціональна недієздатність. Докладний аналіз 

функціонального аспекту квазідержавності подано в Розділі 3. 

Міжнародний аспект квазідержавності розглядає квазідержави поряд з 

іншими учасниками глобального політичного процесу – державами та 

міжнародними організаціями. В його рамках вивчається можливість допомоги 

квазідержавам або боротьби з ними, а також стан та перспективи врегулювання 

цієї проблеми у світовому масштабі. У разі відсутності широкого міжнародно-

правого визнання (перш за все), а також політики ізоляції, санкцій від 

міжнародного співтовариства щодо квазідержави має місце її ускладнене або 

суперечливе міжнародне становище. Докладний аналіз міжнародного аспекту 

квазідержавності подано в Розділі 4. 
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Аналіз наукової літератури, присвяченої проблематиці квазідержав, 

засвідчує, що дослідження у цій царині здебільшого зосереджені на вивченні 

окремих різновидів квазідержав, перш за все, невизнаних держав та держав-

невдах, – як в загальних рисах, так і на конкретних прикладах (кейсах). 

Водночас власне феномен квазідержав, причини виникнення, аспекти 

функціонування та механізми трансформації таких утворень цікавлять наукову 

спільноту значно менше. Однією з основних причин цього є відсутність єдиної, 

загальновизнаної термінології для наукової роботи з цієї проблематики. 

З мови науки поняття «квазідержава» проникло в мову практичної 

політики. Воно епізодично використовується журналістами та блогерами, 

державними діячами та політиками, фахівцями у галузі зв’язків з 

громадськістю та політичними консультантами. З огляду на термінологічну 

невизначеність, представники цих професій вживають слово «квазідержава» не 

лише у його прямому значенні, а й активно застосовують його для 

зневажливого найменування недружніх до автора чи його замовника країн. 

Водночас, слід зазначити, що набагато активніше з цією метою застосовується 

інше поняття – «держава-невдаха», про що буде сказано нижче. 

Окрім поняття «квазідержава», у науковій літературі з цієї проблематики 

використовується велика кількість альтернативних понять для позначення 

квазідержав, їхніх різновидів або інших суб’єктів політики з невизначеним 

статусом. Зазвичай вони формулюються та використовуються відповідно до 

напрямку досліджень та світоглядної орієнтації авторів. Ось лише 

найпоширеніші з них: «бунтівна територія», «віртуальна держава/мікронація», 

«держава де-факто», «держава з обмеженим дипломатичним визнанням», 

«держава-невдаха», «невизнана держава», «неконтрольована територія», 

«самопроголошена держава», «сепаратистське утворення», «слабка держава», 

«спірна держава», «територія з невизначеним правовим статусом», «територія 

обмеженого суверенітету». 

Бунтівна територія (англ. breakaway territory) – це край (регіон), над яким 

органи влади певної країни втратили фактичний контроль. Так могло статися у 
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разі ослаблення держави (тобто перетворення її на квазідержаву), 

сепаратистського заколоту, революції, державного перевороту або зовнішньої 

агресії. Вживання поняття «бунтівна територія» лише фіксує певну реальність і 

не може ані засвідчити стан справ у цьому краї, ані окреслити відносини між 

непідконтрольним регіоном та центром.  

Віртуальна держава/мікронація – це різновид квазідержав. У цьому 

дослідженні під цим поняттям розуміється політизована спільнота, що 

здебільшого ненасильницьким шляхом імітує діяльність органів державної 

влади та здійснення певних функцій, притаманних державам. Докладніша 

характеристика цим політичним утворенням буде дана в Розділі 2. 

Держава де-факто – це поняття, яке увійшло у вжиток російсько- та 

україномовної наукової літератури завдяки російському політологу С. 

Маркедонову. Він визначає їх як  «держави в повному сенсі цього слова, чий 

суверенітет не визнаний міжнародний співтовариством і окремими його 

представниками» [83]. Не заперечуючи в принципі твердження науковця, варто 

зробити деякі уточнення. Поняття «держава де-факто», по суті, є калькою з 

юридичного терміну «де-факто міжнародно-правове визнання», яке 

протиставляється визнанню де-юре (повному і остаточному визнанню, що 

супроводжується встановленням дипломатичних стосунків). Таким чином, 

дослідник пропонує надавати державним статус певним політичним утворення 

незалежно від формально-юридичних критеріїв, а відповідно до певного рівня 

політичного розвитку та успіхів у державному будівництві. Варто зазначити, 

що це формулювання можна зустріти і в англомовній науковій літературі, 

оскільки використання латинської частки de facto робить його певною мірою 

таким, що не потребує перекладу. 

Держава з обмеженим дипломатичним визнанням – це квазідержава, що 

втратила можливість для ведення ефективної зовнішньої політики з огляду на 

небажання міжнародної спільноти бачити її рівноправним контрагентом. Така 

ситуація складається у двох випадках. По-перше, у разі проголошення нової 

держави, яке не отримує схвалення та підтримки від міжнародної спільноти; 
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тому нове утворення стає квазідержавою (приклад – Абхазія). По-друге, якщо 

кілька або всі органи влади в певній країні повністю або частково втратили 

легітимність в очах власного населення та міжнародного співтовариства, що 

призводить до ізоляції цієї країни та перетворення її на квазідержаву. Зазвичай 

таке трапляється в країнах, що переходять до політики масштабного порушення 

прав людини або навіть державного терору, розв’язують агресивні війни, 

розробляють та застосовують зброю масового знищення (приклад – Сирія). 

Держава-невдаха – це різновид квазідержав. У цьому дослідженні під цим 

поняттям розуміється різновид квазідержав, що має серйозні внутрішньо- та 

зовнішньополітичних труднощів у своїй діяльності в поєднанні з наявністю 

формально-юридичного статусу держави, включно з широким міжнародно-

правовим визнанням та членством у міжнародних організаціях. Докладніша 

характеристика цим політичним утворенням буде дана в Розділі 3. 

Невизнана держава – це різновид квазідержав. У цьому дослідженні під 

цим поняттям розуміється різновид квазідержав, що характеризується певною 

контрольованою територією, лояльним населенням та відсутністю широкого 

міжнародно-правового визнання. Докладніша характеристика невизнаним 

державам буде дана у Розділі 4.  

Поняття «неконтрольована територія» є достатньо коректним для 

позначення квазідержав, що утворилися на території певної держави внаслідок 

акту сецесії або зовнішньої збройної агресії. Це поняття не зазіхає на 

суверенітет країни, що де-юре володіє цією територією і водночас фіксує 

існуючий стан справ. Органами влади країни, що втратила частину власної 

території зазвичай вживається більш жорстке формулювання – «окупована 

територія», яке покликане підкреслити факти зовнішнього втручання та 

контролю над квазідержавою. Наразі поняття «окупована територія», зокрема, 

зустрічається у законодавстві Грузії та України, актах ООН. 

Поняття «самопроголошена держава/країна» (англ. self-declared 

state/country), з першого погляду, є  абсурдним, оскільки переважна більшість 

сучасних країн мають основоположний документ про створення нової держави 
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(наприклад, Декларація незалежності США 1776 року, Карстадська угода 1905 

року, що започаткувала незалежність Норвегії, Акт проголошення незалежності 

України 1991 року). Тому використання поняття «самопроголошена держава» 

для позначення квазідержав зумовлене тим фактом, що їхнє створення 

відбулося з порушенням норм принципів міжнародного права. Прикметник 

«самопроголошена» вказує саме на цю ознаку і нічого не говорить про 

внутрішнє становище, а також майбутнє нової квазідержави. Тому доцільним є 

трактування цього терміну, запропоноване С. Маркедоновим, який вживає це 

словосполучення для позначення квазідержав, що проіснували від декількох 

днів до декількох місяців, причому їхня адміністрація обмежилася політичними 

деклараціями або була ліквідована [83]. У якості синонімів до поняття 

«самопроголошена держава» також вживаються формулювання «держава, що 

народжується» та «виникаюча держава». 

Словосполучення «сепаратистське утворення» має підкреслено 

негативістський характер. Воно підкреслює, що мова йде квазідержаву, яка 

з’явилася внаслідок успішної діяльності сепаратистського руху. З огляду на те, 

що зазвичай сепаратизм конституції і кримінальне законодавство країн світу 

засуджують, а лідери сепаратистських виступів підлягають переслідуванню та 

покаранню. Саме тому це словосполучення доцільно використовувати при 

описі процесів створення квазідержав такого типу. 

«Слабка держава» – це поняття, що зазвичай вживається як синонім або 

підвид держав-невдах. При цьому акцент робиться на внутрішніх процесах, що 

відбуваються у квазідержаві, які детермінуються вкрай незадовільною роботою 

органів влади. Разом з тим, слід зауважити, що нерідко ослабленню держав 

сприяють несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура та ворожо 

налаштовані сусіди. 

«Cпірна держава» – авторське поняття південноафриканського дослідника 

Д. Гелденхейса, яке він запропонував у праці «Спірні держави у світовій 

політиці» для максимально широкого охоплення квазідержав різного типу [167, 

с. 41]. Автор зазначає, що визначальною рисою «спірних держав» (англ. 
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contested states) є «суперечлива, з точки зору міжнародної спільноти, природа 

їхньої проголошеної державності, що має свій вияв у відсутності їх [спірних 

держав – Авт.] де-юре визнання» [167, с. 7]. Таке формулювання робить це 

поняття подібним до словосполучення «держава де-факто». Також автор 

висуває вимогу щодо мінімального трирічного терміну існування для 

досліджуваних ним об’єктів. На думку науковця, трирічний термін дозволяє 

стати таким політичним утворенням достатньо стійкими та стабільними і 

водночас дозволяє накопичити достатній емпіричний матеріал для дослідження 

[167, с. 26]. З огляду на виникнення великої кількості нових квазідержав з часу 

публікації книги «Спірні держави у світовій політиці», теза про трирічний 

термін значною мірою втратила актуальність. 

Поняття «території з невизначеним правовим статусом» та «зони 

обмеженого суверенітету» зазвичай фігурують у мові дипломатів та правових 

документів, якій властива певна завуальованість та нейтральність. Зазвичай ці 

слова вказують на нез’ясованість державної приналежності певного краю, що 

часто є предметом міждержавного територіального спору. Також такі 

формулювання засвідчують відсутність фактичного контролю над цією 

територією з боку якої-небудь держави. Класичним прикладом квазідержави, 

щодо якої зазвичай вживаються ці назви, є Західна Сахара, частина якої 

перебуває під фактичним контролем Марокко (з точки зору офіційного Рабата є 

частиною країни), а інша контролюється адміністрацією квазідержави 

Сахарська Арабська Демократична Республіка. 

Також для позначення квазідержав, окрім вищезазначених наукових 

понять, існують словосполучення, які зазвичай використовують в медіа та 

публічній політиці. В залежності від орієнтації ЗМІ чи політичних акторів, що 

їх поширюють, ці слова мають пафосний чи, навпаки, іронічний характер – 

«вільна демократія», «молода республіка», «народна держава». В свою чергу, 

ті, хто недружньо налаштований щодо квазідержав, нерідко таврують їх як 

«терористичні організації», «бандитські анклави», «піратські республіки», 

«чорні діри» тощо. При цьому завжди варто пам’ятати, що такі формулювання 
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мають оціночний характер, і в науковій літературі зазвичай вживаються в 

лапках.  

Міжнародні організації (зокрема, ООН, Організація з безпеки та 

співробінитцва в Європі (ОБСЄ), Рада Європи (РЄ) та її структури, 

Європейський Союз (ЄС) та його інституції), дипломати, державні діячі нерідко 

застосовують спеціальну лексику при описі квазідержав, інститутів та процесів, 

що там відбуваються. Перш за все, це стосується квазідержав, що не мають 

міжнародно-правового визнання або інститути яких мають обмежену 

легітимність. У таком випадку базові політико-правові поняття (наприклад: 

президент, парламент, уряд, вибори) нерідко беруться в лапки з додаванням 

слів «так званий», «де-факто», «фактичний», «самопроголошений», 

«самозваний», «альтернативний», «фейковий», «нелегітимний» тощо. У якості 

прикладу можна навести цитату із заяви МЗС України у зв’язку з організацією 

Російською Федерацією у тимчасово окупованому нею місті Севастополь так 

званих «місцевих виборів» від 11 вересня 2017 року: «Україна рішуче засуджує 

організацію Російською Федерацією… незаконних виборів «губернатора», 

«довиборів депутата законодавчих зборів м. Севастополь», а також «довиборів 

депутатів окремих муніципалітетів» цього міста» [43]. 

Інший спосіб – використання нейтральних загальних понять (наприклад 

«президент» – «лідер», «парламент» – «асамблея», «вибори» – «голосування» 

тощо). Такі прийоми застосовуються, що засвідчити своє ставлення до певної 

квазідержави (зазвичай негативне або нейтральне), та для того, щоб не давати 

підстав для де-юре визнання певних інститутів квазідержави. Приміром, 

характеризуючи вибори, проведені в квазідержавах «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада 

2014 року, Високий Представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка 

Могеріні, заявила, що «голосування є незаконним і нелегітимним, та 

Європейський Союз не визнає його» [185]. 

Окрім цього, нагальною термінологічною проблемою є відсутність 

єдиного загальновживаного поняття, що позначало б країни, на території яких 

виникли нові квазідержави, зокрема невизнанні держави. Найбільш 
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поширеними є такі формулювання:«держава-донор», «держава-претендент», 

«материнська держава» (англ. parent state), «метрополія».  

Поняття «материнська держава» (англ. parent state) апелює до аналогії з 

процесом пологів, коли з організму матері виходить новий організм, що 

починає самостійне існування. Аналогію доповнює порівняння пологових мук з 

кривавими військовими конфліктами, що нерідко супроводжують появу нової 

квазідержави. Також це поняття вживається в іншому значенні, що не 

братиметься до уваги у цьому дослідженні: як основна територія країни щодо її 

ексклаву або напівексклаву [18]. Відповідно до цього бачення, Іспанія є 

материнською державою для Сеути та Мелільї, а Росія – для Калінінградської 

області. 

Поняття «метрополія» вживається за аналогією до країн, що створювали 

колонії по всьому світі у XV-XIX століттях. Вони претендували на повний 

контроль за життєдіяльністю власних колоній, проте з часом (добровільно або 

силою) відмовилися від контролю над колоніями, які здобули незалежність, 

ставши державами або квазідержавами. Разом з тим, відносини метрополій і 

колоній минулого та відносини «метрополій» та квазідержав сучасності носять 

принципово різний характер. Саме тому це поняття є некоректним, 

малопоширеним, і вживається здебільшого в лапках.  

Поняття «держава-донор», як і поняття «материнська держава» виникло 

через аналогію з медичною процедурою донорства, коли один організм 

добровільно жертвує іншому частину себе. Це формулювання є некоректним, 

оскільки новостворені квазідержави вкрай рідко приєднуються до інших 

держав (виняток – анексія Криму Росією у 2014 році). Також поняття «держава-

донор» активно застосовується щодо країн, які надають фінансову підтримку 

країнам, які цього потребують. Оскільки серед контрагентів держав-донорів 

нерідко є квазідержави, вживання цього словосполучення щодо країн, які 

втратили контроль над частиною території, є недоречним і вкрай 

малопоширеним.  
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Держава-претендент – це країна, яка заявляє про власне право на 

територію, яка наразі контролюється певною квазідержавою. Слід зазначити, 

що така претензія може бути обґрунтована різним способом – правовим, 

історичним, військовим тощо. З огляду на те, що на територію певних 

квазідержав можуть претендувати одразу кілька суб’єктів політики, а не лише 

та країна, що контролювала цю територією, до виникнення квазідержави, слід 

визнати, що це поняття є занадто широким. 

Враховуючи вищевикладене, у цьому дослідженні вживається поняття 

«материнська держава», оскільки наразі воно найбільш розповсюджене в 

науковій літературі, зокрема англомовній. 

Для країн, що надають квазідержавам підтримку і допомогу, у цьому 

дослідженні застосовується поняття «держава-протектор» (лат. protector – 

захисник). Наприклад, для Абхазії та Південної Осетії державою-протектором є 

Росія, для Тайваню – США, Держава Палестина має одразу кілька держав-

протекторів. 

Незважаючи на неоднорідність корпусу наукової літератури, присвяченої 

квазідержавам, можна відзначити тенденцію, що більшість дослідників, які 

вивчають квазідержави, зазвичай зосереджуються або на аналізі їхнього 

зовнішнього міжнародно-правового та геополітичного становища, або 

описують процеси державного будівнитцва в новостворених квазідержавах. 

Винятком є ґрунтовні наукові праці, присвячені конкретним квазідержавам. 

Проте саме поєднання численних зовнішніх та внутрішніх чинників – помилок, 

прорахунків, невдач та недружніх дій спричиняє перетворення держав на 

квазідержави, або призводить до того, що новостворені державні проекти не 

реалізуються повною мірою, а вимушені задовольнятися статусом 

квазідержави. 

Висновки до Розділу 1. Держави та інші специфічні форми організації 

політичного життя суспільства здавна перебували у фокусі уваги політичних 

мислителів. Проте квазідержави, що є об’єктом цього дослідження, виникли у 

ХХ-ХХІ століттях – коли завершився поділ світу між вже існуючими 
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державами, почала складатися система міжнародного права, розвинулася 

політична наука. Окрім того, протягом останнього десятиліття кількість 

квазідержав у світі значно зросла, що справило значний вплив на зовнішню та 

внутрішню політику України та світову політику. 

Дослідження квазідержав проводяться науковцями, що працюють у царині 

таких політологічних та суміжних суспільствознавчих дисциплін, як 

геополітика, етнополітологія, конституційне право, конфліктологія, політична 

географія, теорія міжнародних відносин, теорія політичної модернізації тощо. 

Разом з тим, з огляду на значну кількість підходів у вивченні цього феномену та 

відсутність упорядкованого понятійно-категоріального апарату, комплексних 

досліджень, що присвячені квазідержавам, вкрай мало. Повною мірою це 

стосується вітчизняної політичної науки, представники якої пишуть статті, 

мнографії та дисертації, що присвячені деяким аспектам квазідержавності, 

певним різновидам квазідержав, а також конкретним квазідержавам. Левова 

частка цих робіт стосується невизнаних держав та їхнього міжнародно-

правового статусу. 

Саме поняття «квазідержава» дозволяє охопити максимальну кількість 

державоподібних суб'єктів політики з абсолютно різним політичним та 

правовим статусом, яких наразі у світі налічується від кількох десятків до 

кількох сотень. 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. 

Водночас квазідержавність є визначальною, сутнісною рисою квазідержав, 

яка 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 
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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. Цим трьом аспектам відповідають три ознаки 

(хвороби, вади) квазідержав – інституційна неспроможність, функціональна 

недієздатність, суперечливе міжнародне становище. Водночас ці негативні 

явища, породжені квазідержавністю, можуть бути притаманні не лише 

квазідержавам, а й іншим суб’єктам політики.  

Різноманіття квазідержав у світі породило значну кількість понять, що 

застосовуються у  ЗМІ та науковій літературі при описі квазідержав. Саме тому 

у цьому дослідженні для позначення їхніх різновидів використовуються вже 

відомі, усталені вирази – «віртуальна держава/мікронація», «держава-невдаха», 

«невизнана держава». Водночас для позначення країн, на частині території яких 

виникли квазідержави, а також країн, що надають квазідержавах підтримку, у 

цьому дослідженні вживаються словосполучення «материнська держава» та 

«держава-протектор» відповідно. 
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РОЗДІЛ 2. 

ІНСТИТУЦІЙНА НЕСПРОМОЖНІСТЬ КВАЗІДЕРЖАВ 

 

Незважаючи на багатовікову історію існування держави як суспільного 

інституту, розробку цього поняття багатьма науками, існує велика кількість 

концепцій походження держави, підходів до розуміння його сутності і 

виокремлення його основних ознак. Така увага до цього інституту свідчить не 

стільки про глибину осмислення сутності держави, скільки про певну 

невизначеність у цьому питанні. 

Зазвичай сутність держави вважається трактують  подвійним чином – як 

сукупність людей та території, на якій вони проживають, і суверенної у межах 

цієї території влади; по-друге, як організацію політичної влади, головний 

інститут політичної системи суспільства [115, с. 143-144]. У першому випадку 

слово «держава» вживається як синонім до слова «країна», а в другому – 

ототожнюється з системою вищих органів публічної влади. 

Описуючи державу, науковці можуть рухатися різними шляхами, 

наприклад виокремлювати її головну функцію чи ознаку, ділити на інститути, 

розглядати її в контексті інших суб’єктів макрополітики, описувати 

трансформацію держави в історії тощо. Проте, з огляду на важливість держави 

в політичному житті, існує поняття державності, тобто набору ознак чи 

характеристик, які дозволяють кваліфікувати досліджуваний об’єкт як державу.  

Досить поширеним підходом в політичній науці є виокремлення в 

державності кількох складових (сторін). Наприклад, на думку Є. Мелешкіної, 

феномен державності можна розділити на три складові: 

1. Статусність (англ. statehood) – зовнішнє і внутрішнє визнання існуючої 

держави). Це стосується сфери міжнародної та символічної політики. 

Статусність проявляється у встановленні та шануванні державної символіки, 

відкритті дипломатичних установ, тонкощах дипломатичного протоколу тощо. 

2. Дієздатність (англ. stateness) – здатність виконувати свої функції, 

потенціал, процес і результат функціонування в якості територіальної політії зі 
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сформованим центром. Тут мова йде про належне виконання державою своїх 

функцій, перш за все, підтримання порядку на власній території. 

3. Політичне структурування – система інститутів представництва, різних 

інтересів і посередництва між громадянським суспільством і державою. Це 

гарантування діяльності політичних акторів, притаманних сучасному 

відкритому суспільству – преси, політичних партій, системи доступу громадян 

до публічної інформації [86, с. 119]. 

Американський дослідник Ф. Фукуяма у своїй праці «Сильна держава» 

виокремлює чотири аспекти державності: 

1. Організаційне проектування і менеджмент. Мова йде про регулювання та 

створення умов для розвитку національної економіки (розробка та ухвалення 

відповідного законодавства, видача ліцензій та дозволів, податкова, митна, 

монетарна політика тощо). 

2. Створення політичної системи, тобто забезпечення функціонування 

органів державної влади та регламентування політичної діяльності в країні 

(виборча та партійна системи тощо). 

3. Основи легітимності, найкращим гарантом якої є демократичний 

політичний режим (дотримання прав і свбод людини і громадянина, 

забезпечення суспільного плюралізму, поділ влади, система стримувань та 

противаг). 

4. Культурні та структурні фактори. Йдеться про неполітичні 

характеристики суспільства: моральні норми, шкалу цінностей, традиційну для 

певної країни культуру тощо [146,с. 48].  

Порівнюючи дві наведені схеми, можна відзначити, що перша заснована 

на ключових ознаках державності, без яких вона є «неповною», 

«недосконалою», а друга – розкладає це поняття на структурні складові, 

створення яких дозволяє побудувати цю державність. Незважаючи на те, що 

обидва автори розробляли свої концепції, дослідуючи новостворені держави чи 

країни, що переживають політичну та економічну трансформацію, 

вищенаведені твердження справедливі для будь-якої сучасної держави. 
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Якщо звернутися не до наукових, а до міжнародно-правових джерел, то 

документом, що призводить визначення держави, є Конвенція Монтевідео про 

права та обов'язки держав, підписана в столиці Уругваю 26 грудня 1933 року. 

Вона стверджує, що «... держава як суб’єкт міжнародного права повинна мати 

такі ознаки: постійне населення, певну територію, уряд і здатність вступати у 

зовнішні зносини з іншими державами» [160]. Останні дві позиції відсилають 

до поняття державного суверенітету. 

Суверенітет – це верховенство влади держави всередині країни та її 

незалежність від влади будь-якої іншої держави [115, с. 643]. У самому 

визначенні закладена двоаспектність цього поняття, яка розкривається у тому, 

що суверенна держава може здійснювати на власний розсуд як внутрішньо-, так 

і зовнішньополітичний курс відповідно до власних можливостей та принципів 

міжнародного права. Таким чином, говорять про внутрішній та зовнішній 

аспекти державного суверенітету. Наприклад, перші дві вимоги, перелічені в 

Конвенції Монтевідео, є основними ознаками держави в її першому розумінні – 

як країни. Третя позиція зводиться до внутрішнього аспекту суверенітету, 

четверта – до міжнародно-правового визнання як компоненту зовнішнього 

аспекту суверенітету. 

Окрім ознак держав, варто також згадати про підстави їхнього 

виникнення, які санкціонуються міжнародним співтовариством. Ці положення 

пройшли певну еволюцію в часі. Зокрема, в Статуті Ліги Націй (1920 рік) 

записано, що до цієї організації можуть долучитися «всі держави, домініони або 

колонії, які управляються вільно… і ними будуть дані дійсні гарантії їхнього 

щирого наміру дотримуватися міжнародних зобов’язань… щодо їхніх 

військових, морських і повітряних сил і озброєнь» [134]. Документ було 

ухвалено одразу після Першої світової війни, і держави-переможниці прагнули 

не допустити появи нових агресивних і одночасно мілітарно могутніх країн. 

Подібне, хоч і дещо коротше положення записано в Статуті ООН (1945 

рік): «прийом в члени Організації відкритий для… миролюбних держав, які 
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візьмуть на себе зобов'язання, передбачені в цьому Статуті, і які, на думку 

Організації, можуть і бажають ці зобов’язання виконувати» [145]. 

Дещо ширший перелік вимог і взаємних зобов’язань між державами 

наведено в Гельсінському акті (1975 рік). Це незастосування сили або загрози 

силою, непорушність кордонів та територіальна цілісність держав, невтручання 

у внутрішні справи одне одного та повага до прав людини, мирне врегулювання 

міждержавних спорів та співпраця тощо [36]. Слід зазначити, що цей документ 

був вимушеним компромісом в період «холодної війни», що призвело до його 

систематичного порушення – і тоді, і зараз. 

Зрештою, напередодні юридичного розпаду СРСР, коли світ зіткнувся з 

реальністю появи щонайменше 15 нових незалежних держав, з’явився документ 

під назвою «Заява Дванадцятьох [країн-членів Європейської економічної 

спільноти – Авт.] про майбутній статус Росії та інших колишніх республік», 

ухвалений 23 грудня 1991 року. Він поставив перед новими незалежними 

державами такі вимоги: 

1. Дотримання положень Статуту ООН і зобов’язань, прийнятих за 

Гельсінським Заключним Актом та Паризькою хартією, особливо в тому, що 

стосується верховенства закону, демократії і прав людини. 

2. Гарантії прав етнічних і національних груп і меншин відповідно до 

зобов’язань, прийнятих в рамках Наради з питань безпеки та співробітництва в 

Європі. 

3. Повага непорушності всіх кордонів, які не можуть бути змінені інакше, 

окрім як мирними засобами і за спільною згодою. 

4. Прийняття всіх відповідних зобов'язань, що стосуються роззброєння і 

нерозповсюдження ядерної зброї, а також безпеки і регіональної стабільності; 

5. Зобов'язання вирішувати за згодою, зокрема через арбітраж, всі питання, 

що стосуються правонаступництва держави і регіональних суперечок. 

6. Окремо в документі підкреслюється, що держави, які виникли внаслідок 

агресії, не підлягають визнанню [44,с. 160-161]. 
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Незважаючи на те, що формально цей документ стосується лише 

колишнього СРСР та діє лише в рамках Європи, його вимоги можна поширити 

й на решту світу. Таким чином, виконання положень «Заяви Дванадцятьох» дає 

перепустку у клуб держав, невиконання – підтверджує статус квазідержави, а 

їхнє порушення може призвести до накладення міжнародних політико-

економічних санкцій. 

Загроза появи нових квазідержав у Європі, зокрема Каталонії та 

Шотландії підтвердила, що цей документ залишається актуальним і сьогодні. 

Водночас варто пам’ятати, що проголошення незалежності Косова та визнання 

цієї квазідержави більшістю європейських країн ставить під сумнів 

легітимність «Заяви Дванадцятьох», яка не є зобов’язуючим нормативно-

правовим актом. 

Серед інших, більш практичних критеріїв державності, тобто 

характеристик держави, які стверджують її силу, можна назвати такі: 

1. Контроль над заявленою територією, тобто збереження монополії на 

легальне насильство. 

2. Ефективність діяльності органів державної влади. 

3. Підтримка влади з боку населення, тобто легітимність. 

4. Військова могутність. 

5. Економічна міць. 

6. Культурний вплив (як всередині країни, так і за кордоном). 

Тим не менш, згідно з формально-юридичним критерієм усі держави є 

рівними. Наприклад, це ілюструють засідання ГА ООН, де кожна держава-член 

має один голос, або правило консенсусу при ухваленні рішень в Європейській 

Раді. Втім, на практиці принцип рівності держав працює вкрай рідко, оскільки 

країни світу дуже різняться за своїм становищем, впливом, військовою та 

економічною могутністю. 

Саме тому існує велика кількість об’єктивних і суб’єктивних показників, 

за якими країни світу можна ранжирувати. В минулому це був розмір території, 
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кількість та якість озброєння армії, кількість грошей в скарбниці, давність та 

престиж правлячої династії в монархіях. 

З огляду на успіхи суспільних наук, науковці воліють опиратися на більш 

досконалу систему показників. Саме тому профільні державні установи та 

недержавні організації (дослідницькі інститути, редакції наукових часописів 

тощо) складають порівняльні списки (англ. Indexes) країн за відповідними 

показниками. 

Перш за все, такі показники були розроблені в економічній галузі (ВВП, 

ВНП, національний дохід і т.д.), де підрахунок ведеться лише математичними 

методами. Згодом, з розвитком соціології та статистики, накопиченням та 

удосконаленням засобів обробки даних, такі списки з’явилися у демографічній 

та соціогуманітарній царині (найвідоміший – Індекс розвитку людського 

потенціалу, який використовується ООН з 1990 р). Подібні рейтинги можуть 

складатися у будь-якій галузі – оборонної могутності, стану справ в освіті та 

охороні здоров’я, гендерному питанні. 

Зрештою, на підставі вищезазначених відомостей складаються 

порівняльні списки, що мають безпосереднє відношення до політики, оскільки 

дають уявлення про стан суспільства з політичної точки зору, а також держави, 

у якій воно мешкає. Прикладом таких рейтингів є Індекс сприйняття корупції, 

що укладається Amnesty International або доповідь «Свобода у світі», яка 

готується співробітниками Freedom House, і включає одразу кілька 

порівняльних списків, що оцінюють стан справ зі свободою (слова, друку, 

зборів, виборів, самовираження) у різних країнах світу. 

Такі індекси обов’язково передбачають оцінку якості роботи державних 

інститутів – перш за все тих, з якими безпосередньо стикаються громадяни. Це 

органи правопорядку (поліція, спецслужби, суди), органи місцевого 

самоврядування, омбудсман та його апарат, державні структури, що надають 

адміністративні послуги, складові системи державної освіти та медицини тощо. 

У разі хронічної незадовільної організації роботи цих інститутів у сукупності з 
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паралічем вищих органів державної влади складається ситуація, що 

характеризується як інституційна неспроможність. 

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. Ці негативні явища загрожують 

подальшим погіршенням соціально-економічної ситуації та, у певних випадках, 

політичної кризи в квазідержаві, що несе ризик появи нових джерел 

нестабільності. Як зазначає Г. Кліпкова, «коли всі три гілки влади працюють на 

користь утримувачів влади-власності, дієспроможність державних інститутів 

неухильно знижується внаслідок їх викривлення, втрати легітимності» [55, c. 

50]. Таким чином, розуміння того, як інституційна неспроможність впливає на 

процес створення та функціонування квазідержави, а також винайдення 

способів її подолання, є нагальним теоретичним та практичним завданням 

політичної науки, політичної практики та дипломатії. 

Значення інститутів для держави, особливо новоствореної, складно 

переоцінити. Приміром, Список крихких держав (англ. Fragile State Index), який 

щорічно складається американською організацією Fund for Peace, та широко 

застосовується в порівняльній політології, формується за сумою 12 показників, 

три з яких стосуються державних інститутів. Ці параметри –  «державна 

легітимність», «державні послуги», «права людини і верховенство права» [164] 

безпосередньо характеризують державні інститути та їхню роботу. 

Незадовільні показники за цими напрямками свідчать про серйозні розлади в 

системі державного управління, що підриває інституційну спроможність 

держави. 

Група західних науковців на чолі з С. Гейтсом визначає інституційну 

спроможність як набір інститутів, що посилюють один одного [166; с. 894]. Так, 

слабкість, тобто неналежна робота одного чи кількох інститутів, послаблює 

систему в цілому. Саме тому в цій системі координат, на думку авторів, 

найстійкішими політичними системами є демократична та автократична. 
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З огляду на те, що поняття інституційної неспроможності широко 

застосовується в економічній науці, доцільним видається навести визначення, 

наведене в роботі українського економіста О. Баранецької: «відсутність чіткого 

планування, прогнозування та визначення відповідальних інституцій…, а також 

недостатня їх взаємоузгодженість між собою» [7; с. 53]. Адаптуючи цю 

дефініцію до політичної науки, інституційну неспроможність можна 

визначити таким чином: 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. 

Надзвичайно важливо відмежувати інституційну неспроможність держави 

або квазідержави від її функціональної недієздатності. Якщо перша риса 

засвідчує недоліки в конструкції держави та її інститутів, то друга є ознакою 

їхньої неналежної роботи, тобто нездатності виконувати притаманні їм функції 

– наприклад, підтримання громадського порядку чи випуску грошей. Також 

варто відзначити, що зазвичай  функціональна недієздатність є наслідком 

інституційної неспроможності, а не навпаки. Політична практика свідчить, що в 

екстремальних ситуаціях (наприклад, зовнішньої агресії, передачі влади 

внаслідок виборів, фундаментального реформування, стихійного лиха, 

довготривалої політичної кризи тощо) нерідко недієздатними виявляються 

навіть, на перший погляд, зразково організовані інститути. Водночас ці два 

негативних явища можуть існувати і окремо одне від одного. 

Тією чи іншою мірою вищезазначені проблеми стосуються більшої 

частини держав світу. Приміром, навіть спецслужби країн Західної Європи 

виявилися безпорадними проти терористичних актів, організованих 

«Ісламською державою» у 2015-2017 роках, а Японія мала великі труднощі з 

подоланням наслідків аварії на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році. Проте 

накопичення проблем, пов’язаних з інституційною неспроможністю держави, 

неминуче призводить до загального її ослаблення та падіння авторитету у світі, 
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тобто перетворює на квазідержаву. Натомість системні реформи в політико-

правовій системи та послідовні кроки в оптимізації функціонування державної 

машини можуть достатньо швидко повернути чи надати державі силу та 

авторитет, що, власне, і дають право називатися державою у повному сенсі 

цього слова. 

Є. Мелешкіна, вивчаючи досвід перетворень в постсоціалістичних країнах, 

сформулювала дві стратегії подолання інституційної неспроможності. Перша з 

них, радикальна, передбачає, максимально короткий перехідний період, що 

вимагає сприятливих умов та значних ресурсів для успіху. Друга, 

градуалістська, виступає за збереження спадкоємності старих та нових 

інститутів. Водночас стратегія непослідовного здійснення інституційних 

реформ, яка намагається поєднати дві попередні, затягує і ускладнює процес 

державного будівництва, що несе ризик перетворення новонародженої країни 

на квазідержаву [89, с. 124-125]. При цьому саме хронічна інституційна 

неспроможність буде причиною цього процесу. 

Вже згаданий Р. Джексон, описуючи квазідержави, зауважив, що «їхні 

громадяни не можуть користуватися більшістю переваг, що традиційно 

властиві державній самостійності… їхнім урядам часто не вистачає політичної 

волі, інституційних повноважень чи організованої системи влади, для захисту 

прав людини чи забезпечення соціально-економічного добробуту» [171, с. 21]. 

Але інституційна неспроможність – це ознака не лише квазідержави. Як 

зрозуміло з назви, ця «хвороба» може вражати й недержавні політичні або 

навіть неполітичні суспільні інститути. Наприклад, на рівні макрополітики це 

громадські організації, політичні партії, творчі спілки тощо, а на рівні 

мегаполітики – органи управління великими релігійними громадами (Церкви, 

конфесії, деномінації), міжнародні організації, наддержавні об’єднання на 

зразок ЄС. 

Прикладом інституційної неспроможності в релігійній організації може 

бути проблема гострої нестачі священиків у католицькій церкві. Це зумовлено 

церковними канонами, які проголошують, що священиком може бути лише 
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особа чоловічої статі, яка не перебуває у шлюбі (інститут целібату). Ситуацію 

погіршує низка скандалів, які сколихнули католицькій світ у середині 2000-х 

років, що завершилися позбавленням сану та відкриттям кримінальних справ 

проти священиків та ченців, яких підозрюють в інтимних зв’язках з 

неповнолітніми. Варто відзначити, що ця проблема не така актуальна для інших 

конфесій, зокрема православ’я та протестантизму, де не існує заборони на 

шлюб для представників білого духовенства. 

Існує два варіанти подолання вищезгаданої кризи в католицизмі – це 

надання дозволу на рукоположення жінок або скасування целібату для білого 

духовенства. Проте такі кардинальні реформи вимагають скликання нового 

собору католицької церкви, де потенційно більшість може отримати не 

прогресивне, а консервативне крило. Також подальші нововведення несуть у 

собі загрозу церковного розколу або принаймні початку 

внутрішньоконфесійного протистояння, як це сталося після ухвалення 

революційних рішень Другого Ватиканського Собору 1962-1965 рр. 

Такі міжнародні організації чи наддержавні політичні об’єднання, як 

Європейський Союз, ОБСЄ,  ПАРЄ, ООН також неодноразово критикувалися 

за їхню інституційну неспроможність. Це пов’язано зі складністю ухвалення 

рішень, для чого зазвичай потрібен консенсус або кваліфікована більшість, а 

також зростання ролі бюрократичного апарату згаданих організацій, що не 

може повною мірою задовольняти інтереси країн-членів цих організацій. 

Зокрема, вже кілька десятиліть триває дискусія про необхідність 

реформування ООН. Перш за все, мова йде про систему ухвалення 

принципових рішень, які потребують схвалення на рівні Ради Безпеки, де п’ять 

держав-постійних членів (Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція) 

мають нічим не обмежене право вето. У разі розгляду питання, що зачіпає 

інтереси когось із «великої п’ятірки», кожна з цих країн має можливість 

заблокувати невигідне для себе рішення, навіть якщо воно відповідає 

міжнародному праву або життєво необхідне для виконання головної функції 

ООН – підтримання миру в усьому світі. Зокрема, через дію абсолютного вето 
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ООН не змогла запобігти або припинити війну в Сирії, а Китайська Республіка 

(Тайвань) вже кілька десятиліть не може долучитися до Організації, цим самим 

подолавши свій  квазідержавний статус. 

Вирішити цю інституційну проблему можна кількома способами – 

шляхом встановлення можливості подолання вето кваліфікованою більшістю 

голосів країн-членів Ради Безпеки (подібно до того, як це робиться в 

парламентській процедурі); накладання обмежень на застосування права вето у 

разі розгляду певних питань, зокрема тих, де країна з «великої п’ятірки» є 

ангажованою; передання низки повноважень Ради Безпеки Генеральній 

Асамблеї, де право вето не застосовується. Втім, для реалізацію цих та будь-

яких інших нововведень потрібна згода тих-таки постійних членів Ради 

Безпеки, що не бажають поступатися своїм ексклюзивним становищем. 

Якщо ж розглядати інституційну неспроможність на макрорівні, то слід 

зазначити, що до неї особливо вразливі новоутворені держави або країни, що 

переживають глибоку економічну та/або політичну трансформацію. В такий 

період як ніколи високий ризик перетворення держави та квазідержаву. Можна 

виокремити такі форми інституційної неспроможності, що однаково небезпечні 

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

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

Процес державотворення – довгий та копіткий: поява власного законодавства, 

органів влади, військових та правоохоронних формувань, структур 

громадянського суспільства вимагають чіткої координації зусиль «батьків-

засновників», а також населення держави. Якщо процес державотворення 

розтягується в часі чи наражається на численні внутрішні та зовнішні перепони, 

можна говорити про появу нової квазідержави. 

Слід зазначити, що зазвичай цей процес не проходить мирно. Наприклад, 

досвід Хорватії першої половини 90-х рр., яскраво ілюструє, як відбувається 

процес державотворення в умовах боротьби за територіальну цілісність. З 

огляду на втрату контролю над деякими регіонами країни та через обмежене 

міжнародно-правове визнання, 25 років тому Хорватія являла собою 
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квазідержаву. Проте швидка та ефективна розбудова державних інститутів, 

перш за все армії та дипломатичної служби, забезпечили передумови для 

успішного проведення військової операції «Буря» у 1995 році, яка є до певної 

міри еталоном для вирішення проблем з сепаратизмом силовим шляхом. Як 

зазначив хорватський державний діяч та дипломат Х. Качич, «акцією 

Хорватського війська припинені страждання вимученого населення так званих 

«зон безпеки», а також поліпшено хиткий авторитет ООН» [53; с. 556]. Таким 

чином, Хорватія завдяки ефективно організованим інститутам, по-перше, 

змогла провести таку військову операцію, по-друге, здобула підтримку 

міжнародної спільноти, по-третє, змінила ситуацію на краще для мешканців 

територій, де проводилася ця операція. 

2. Інституційна неспроможність, пов’язана з недосконалою формою 

державного правління чи державного устрою. Зазвичай ці суперечності 

закладені в конституцію країни, і саме тому вони вкрай важко піддаються 

змінам. Прикладами такої неспроможності може бути складна законотворча 

процедура (особливо характерна для країн з двопалатним парламентом), 

недосконала, зазвичай змішана, чи малорезультативна виборча система, що має 

наслідком фрагментованість парламенту та регулярні дострокові вибори, 

дуалізм виконавчої влади (конфлікт з приводу повноважень між главою 

держави і главою уряду), відсутність реального поділу влади (зазвичай полягає 

у контролі виконавчої влади над законодавчою або судовою), недосконалість 

або відсутність механізму стримувань і противаг між вищими органами 

державної влади, перш за все, главою держави, урядом та парламентом. 

Прикладом цього різновиду інституційної неспроможності є тривалий 

конституційний конфлікт між російським парламентом та президентом 

Єльциним, що склався у 1992-1993 роках Застаріла конституція країни, що 

залишилася з радянських часів, не забезпечувала діяльність механізму 

стримувань та противаг. Приміром, достатньо проста процедура імпічменту 

глави держави З’їздом народних депутатів (надпарламентською структурою) не 

урівноважувалася правом президента розпустити Верховну Раду (парламент) чи 
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З’їзд, про що зазначено в розділі 13 та статті 121-10 тодішньої російської 

конституції [65]. В підсумку Єльцин в неконституційний спосіб припинив 

повноваження Ради та З’їзду, що призвело до громадянського протистояння з 

численними людськими жертвами. У новій російській конституції 1993 року 

цей конфлікт інститутів було врегульовано більш гнучкою та досконалою 

системою стримувань та противаг законодавчої та виконавчої гілок влади. 

3. Інституційна неспроможність, пов’язана з наявністю великої кількості 

вакантних посад в державному апараті, перш за все на вищих керівних посадах 

(кадровий голод). Зазвичай причиною такого явища є незадовільні умови праці 

(здебільшого це стосується держслужбовців нижчої чи середньої ланки) або 

нездатність досягти політичних домовленостей з кадрових питань (щодо вищих 

посадових осіб). Прикладами такого виду неспроможності можуть бути тривала 

відсутність уряду в Бельгії в 2010-2011 роках, а також президента в Молдові у 

2009-2012 роках. 

4. Інституційна неспроможність, пов’язана з правовою системою. Мова йде 

про різноманітні архаїзми чи прогалини в законодавстві. Перші характерні для 

давніх держав з усталеними правовими традиціями або, навпаки, для молодих 

країн, що успадкували застаріле законодавство іншої держави, другі – для 

новостворених держав, які лише формують власний корпус законодавства. 

Будь-які держави потребують постійного вдосконалення законодавства з огляду 

на науково-технічний прогрес та зміну соціально-економічної, політичної та 

безпекової ситуації, в якій вони перебувають. 

Варто згадати про неодноразове застосування у вітчизняній судовій 

практиці де-юре чинного Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок 

організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в 

СРСР» 1988 року [143], що передбачає отримання спеціального дозволу для 

згаданих форм вуличної активності громадян. Органи державної влади та 

місцевого самоврядування України неодноразово посилалися на цей формально 

чинний акт, для заборони акцій протесту та демонстрацій, посилаючись на 

відсутність в нашій країні власного закону чи іншого акту, який регулював би 
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ці процеси. У 2016 році ця проблема була розв’язана шляхом визнання указу 

неконституційним, відтак це питання регулюється безпосередньо Конституцією 

України, яка гарантує громадянам України право на мирні зібрання. 

5. Інституційна неспроможність, пов’язана зі слабкістю легальних 

військових та правоохоронних формувань. Слабкість та взаємопоборювання 

між ними призводить до того, що держава втрачає монополію на насильство, і 

стає уразливою до зовнішньої агресії, терористичних атак, безпорадна перед 

проявами сепаратизму та організованої злочинності. При цьому поняття 

легітимного насильства зникає взагалі, оскільки ослаблення таких державних 

інститутів, як поліція, армія та спецслужби супроводжуються цілковитим 

презирством до закону, перш за все конституційних процедур, захисту 

власності та свободи громадян. Як зазначають В. Лемак і Д. Пеца, аналізуючи 

досвід роботи органів влади в Абхазії, «Порушення прав людини на території 

квазідержав по суті виступає складовою їх урядової політики» [75, с. 152]. У 

випадку збігу в часі паралічу силового блоку держави та загрози сепаратизму 

чи зовнішньої агресії, ризик втрати територій, і перетворення держави на 

квазідержаву вкрай високий. 

Наприклад, розглядаючи політичні процеси в Грузії на спочатку 90-х рр., 

варто згадати, що саме Національна гвардія та військове формування 

«Мхедріоні» стали рушійною силою неконституційного відсторонення з посади 

законно обраного президента країни Звіада Гамсахурдія. Згодом збройне 

протистояння між звіадистами та їхніми опонентами призвело до розпорошення 

сил та фактичною поразкою Грузії у війні в Абхазії, яка завершилася 

цілковитою втратою контролю Тбілісі над цією автономною республікою, де 

сепаратисти здобули підтримку з Росії. Аналогічні події в цей же час відбулися 

в Азербайджані, який втратив Нагірний Карабах та прилеглі області, що 

перейшли під фактичний контроль Вірменії. Так само, як і в Грузії, однією з 

причин поразки стали політичні чвари та часта зміна влади в Баку у 1991-1993 

роках. 
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6. Інституційна неспроможність, пов’язана зі слабкістю структур 

громадянського суспільства. Це особливо велика загроза для країн, що 

переживають процес демократичного транзиту. Відсутність сильного партнера 

для діалогу із владою – опозиційних партій, вільних ЗМІ та профспілок, 

громадських організацій може спричинити ризик повернення до автократії або 

сповзання в анархію. І перший, і другий шлях в кінцевому підсумку приводять 

до статусу квазідержави. 

Цей тип інституційної неспроможності характерний для більшості країн 

Центральної Азії (окрім Киргизстану та, частково, Узбекистану, з огляду на 

смерть багаторічного президента І. Карімова у вересні 2016 року), де фактично 

встановлені однопартійні політичні системи, що контролюються президентами, 

які керують і, вочевидь, керуватимуть своїми країнами пожиттєво. Після зміни 

лідера ці країни ризикують зіткнутися одночасно з інституційною 

спроможністю та функціональною недієздатністю, оскільки неповоротка 

авторитарна система, адаптована під попереднього правителя, зможе виявитися 

абсолютно некерованою. 

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

правового визнання чи дипломатичною ізоляцією квазідержави. Це має 

наслідком ускладнення міжнародних контактів та торгівлі, звужує можливості 

для захисту мешканців квазідержави за кордоном, знижує і без того невисокий 

авторитет квазідержави у світі. Ця риса повною мірою стосується невизнаних 

держав, міжнародні контакти яких вкрай обмежені. Водночас квазідержави-

члени ООН, які мають недемократичний політичний режим чи підозрюються у  

підтримці тероризму, також зазнають серйозних обмежень при здійсненні 

зовнішньої діяльності, так само, як і їхні мешканці, що зазнають серйозної 

дискримінації при контактах, поїздках, веденні бізнесу із зовнішнім 

середовищем. 

Якщо вести мову про невизнані держави, то будь-яка з них зазвичай має 

державу-протектора, яка надає їм військову, економічну та дипломатичну 

підтримку, тобто, по суті, і є запорукою їхнього існування. Наприклад, для 
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Нагірного Карабаху таким протектором є Вірменія, для Абхазії – Росія. 

Мешканці цих квазідержав при будь-яких закордонних контактах 

використовують вірменські та російські документи відповідно. 

Якщо ж вести мову про держави-членів ООН, то найбільш дипломатично 

ізольованою постсоціалістичною країною новітньої історії була Союзна 

Республіка Югославія під керівництвом Слободана Мілошевіча у 90-х роках 

ХХ ст. З огляду на низку локальних конфліктів, що велися Югославією та 

підтриманими нею сербськими військовими формування у Боснії та 

Герцеговині, Хорватії і Чорногорії, навесні 1992 р. Рада Безпеки ООН наклала 

на Югославію економічні санкції, оголосивши їй торгівельне ембарго та 

транспортну блокаду [189]. Заходи виявилися достатньо дієвими – через кілька 

років більшість військових конфліктів на Балканах завершилися, а Мілошевич 

втратив владу. Таким чином, дипломатична ізоляція та санкції змусили 

Югославію спочатку змінити свій політичний курс, а згодом посприяли її 

розпаду на Сербію, Чорногорію та невизнану державу Косово. Водночас 

Північна Корея, що вже впродовж тривалого часу перебуває під суворими ми 

санкціями, накладеними ООН у зв’язку з розробкою та випробуваннями 

ядерної зброї та ракет-носіїв, не змінила своєї зовнішньої та внутрішньої 

політики, незважаючи на економічні труднощі. 

Завершуючи мову про інституційну неспроможність квазідержав, що 

пов’язана з відсутністю їх міжнародно-правового визнання чи дипломатичною 

ізоляцією, можна виокремити кілька моделей взаємодії квазідержав та 

міжнародного співтовариства. 

1. Модель залежності та допомоги. Зазвичай мова йде про квазідержави, 

які в силу економічних труднощів або наявності ворожо налаштованих сусідів 

потребують підтримки країн-протекторів. Зазвичай це фінансові вливання, 

дипломатичне заступництво або війська присутність. Варто зазначити, що така 

підтримка часто спрямована не стільки на підтримку квазідержави загалом, 

скільки конкретної правлячої еліти, лояльної до держави-протектора. Слід 

зазначити, що нерідко фінансова підтримка надається саме з метою 
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інституційних змін в країні-реципієнті – для реформи чи навіть створення з 

нуля армії, поліції, судочинства тощо. Типовим прикладом застосовування 

такої моделі на практиці є політика країн Заходу щодо Косово. 

2. Модель втручання. Це означає, що провідні країни світу активно 

залучені до розв’язання проблем певної квазідержави, причому використовують 

при цьому різноманітні способи впливу – від дипломатичного тиску до прямого 

військового втручання. Зазвичай причиною застосування такої моделі є 

розташування квазідержави в районі зіткнення інтересів провідних країн світу 

чи військово-політичних альянсів та/або масштабний військовий конфлікт.  

Типовим прикладом реалізації цієї моделі на практиці є Сирія, у військовий 

конфлікт на території якої прямо залучено понад 10 держав, а опосередковано –

у кілька разів більше. Саме тут спостерігаються обидві причини: Сирія 

розташована на Близькому Сході, і саме там понад 6 років триває 

наймасштабніший збройний конфлікт сучасності. 

3. Модель ігнорування. Суть цієї позиції означає, що впливові гравці 

світової політики ігнорують проблеми конкретної квазідержави, і не 

докладають зусиль, щоб їй допомогти. Інтерес до такої країни проявляють лише 

її сусіди (або деякі з них) та держава-регіональний лідер. Зазвичай у 

квазідержаві, до якої застосовують модель ігнорування, відсутні кровопролитні 

конфлікти, епідемії, голод та інші економічні, політичні або гуманітарні 

негаразди, що можуть нести потенційну загрозу сусідам або всьому світові. 

Така тактика, зокрема застосовуються до абсолютної більшості віртуальних 

держав/мікронацій. З огляду на переважно мирний характер діяльності та 

незначну кількість учасників цих спільнот, світове співтовариство не вважає за 

потрібне ані допомогти їм, ані ліквідувати їх, ані принаймні урегулювати їхню 

діяльність. Здебільшого це питання обговорюється навіть не на міжнародному, 

а на локальному рівні. Наприклад, політика Данії щодо Христианії зазвичай 

реалізується через рішення та діяльність судів, поліції та органів місцевого 

самоврядування Копенгагена, де розташована ця квазідержава. 
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4. Модель санкцій та ізоляції. Як іронічно зазначає британський дослідник 

Т. де Ваал, «бути керівником невизнаної держави – невдячна робота… Це 

означає, що ніхто не запрошує тебе на міжнародні зустрічі. Організація 

Об’єднаних Націй не відповідає на твої листи. Коли ти відвідуєш іноземне 

посольство, тебе приймає не посол, а перший секретар…» [15, с. 190-191]. У 

світі є чимало квазідержав різних типів, чиє право на існування послідовно 

відкидається світовою спільнотою. Окремі країни можуть ухвалити рішення 

про замороження чи припинення дипломатичних відосин, міжнародні 

організації – виключають зі своїх лав. Найрадикальнішими кроками є 

накладання персональних та секторальних економічних санкцій на таку 

квазідержаву, її лідерів, мешканців та суб’єктів господарювання, або пряма 

військова інтервенція. Слід зазначити, що такі кроки можуть застосовуватися 

не лише проти квазідержав (найяскравіший приклад – Росія, яка через свою 

політику щодо України понад три роки потерпає від режиму міжнародних 

санкцій). Проте глибока міжнародна ізоляція неминуче вплине на 

внутрішньополітичні процеси країни чи регіону, бо в кінцевому підсумку 

ставить її на шлях руху до квазідержавності. 

Цей перелік не є вичерпним. При докладному аналізі діяльності кожного 

важливого інституту в державі, можна виокремити чимало «слабких місць», які 

спричиняють падіння його авторитету та ефективності роботи. Ще кориснішим 

такий прискіпливий розгляд буде під час вивчення конкретної квазідержави, 

оскільки він дозволить простежити той ланцюжок подій, що спричинив 

деградацію більшої частини державного апарату, тобто інституційну 

неспроможність. 

Історія незалежної України знає чимало випадків, коли інституційна 

неспроможність та спроби її подолання були важливими або навіть ключовими 

чинниками політичного процесу. Власне, навіть проголошення незалежності 

України 24 серпня 1991 року було певною мірою реакцією керівництва УРСР  

на параліч органів влади СРСР, який утворився після спроби державного 

перевороту в СРСР та подальшого призупинення діяльності і заборони 
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Комуністичної партії Радянського Союзу. Неухвалення рішення про 

незалежність загрожувало втратою влади тодішнім керівництвом країни, або 

навіть анархією чи громадянською війною. Саме тому шляхом проголошення 

незалежності пішли всі союзні та навіть деякі автономні республіки чи 

території у складі СРСР. Частина з них стали державами, інші – 

квазідержавами, решта – були реінтегровані. 

Протягом 26 років вітчизняної історії основними проявами інституційної 

неспроможності в Україні були конфлікти між органами державної влади 

(президент – парламент – уряд, Міністерство внутрішніх справ – Генеральна 

прокуратура – Служба безпеки, органи державної влади в регіонах – органи 

місцевого самоврядування, центральні органи влади України – керівництво 

Автономної Республіки Крим), протистояння між різними центрами сили 

всередині органів влади, низька якість надання адміністративних послуг для 

громадян. Причинами цих негативним явищ були і залишаються недосконале 

законодавство, особисті конфлікти між керівниками вищезгаданих органів, 

низька політична культура та корупція. Більша частина цих суперечностей не 

вирішена і досі, незважаючи на те, що в України склалося кілька форм та 

способів вирішення цієї проблеми: 

1. Політичний компроміс, який дозволяє принаймні на короткий момент 

зняти суперечності між певними політичними діячами чи державними 

інститутами. Прикладом такого рішення є конституційна реформа 2004 року, 

дія якої була скасована у 2010 році та відновлена у 2014 році. 

2. Кадрові зміни. Такий підхід робить можливим усунення конфлікту 

особистей, що часто ускладнює роботу системи державних органів, але не 

усуває дефекти в структурі державних інститутів. У якості прикладу можна 

навести звільнення з посади Голови Верховної Ради України О. Ткаченка у 

лютому 2000 року, що зняло суперечності між парламентом та президентом 

України. 

3. Розробка і ухвалення змін до законодавства, що спрощують процедуру 

ухвалення політичних рішень. Такий характер носять поправки до Регламенту 
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Верховної Рали України, ухвалені у березні 2010 року, що дозволили новому 

президенту В. Януковичу сформувати коаліцію у парламенті за рахунок 

окремих депутатів [42]. Подібне призначення несе Рішення Конституційного 

Суду України від 15 березня 2016 року про трактування положення «наступна 

чергова сесія Верховної Ради України», що спрощує процедуру внесення змін 

до української Конституції [124]. 

4. Створення нових інституцій для вирішення актуальних проблем, які не 

розв’язуються через інституційну неспроможність та функціональну 

недієздатність вже існуючих. Яскравим прикладом такої тактики є ухвалення 

пакету нового антикорупційного законодавства у 2014-2015 роках та створення 

так званої «антикорупційної вертикалі», що включає у себе Національне 

антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів. В перспективі перелік цих органів може бути 

доповнений Антикорупційним судом, що рекомендовано рішенням 

Венеціанської комісії від 6 жовтня 2017 року [162]. 

Окремим, специфічним різновидом інституційної неспроможності є 

інституційна неповнота, тобто відсутність одного або кількох важливих 

інститутів у складі системи. Зазвичай таке явище характерне для новостворених 

державних проектів, яким потрібно кілька років на створення чи адаптацію 

законодавства, заснування міністерств, агенцій та служб, набір державних 

службовців. З огляду на це, пріоритет в державному бувдівництві часто 

надається символічним атрибутам державності – створенні державних 

клейнодів, випуску квазівалюти, створення державних ЗМІ, виробництві 

державотворчого міфу. Певним чином, не минула цієї долі й Україна, яка 

ухвалила нову Конституцію лише на п’ятому році незалежності – у 1996 році. У 

свою чергу, тривала розробка нового Основного закону блокувала запуск 

роботи низки важливих державних інститутів, наприклад Конституційного 

Суду. 
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У світі існує чимало квазідержав, що характеризуються радикальною 

формою інституційної неповноти, оскільки у них відсутня переважна частина 

інституційних елементів держави. Окрім інститутів, у них також досить часто 

відсутня територія, а інколи й реальне населення. Мова йде про віртуальні 

держави, що також відомі, як мікронації. 

Свобода самовираження, гарантована у демократичних країнах, та 

розвиток сучасних технологій, перш за все Інтернету, стимулюють появу 

численних проектів, чиї творці називають їх «республіками», «князівствами» чи 

навіть «королівствами», таким чином оголошуючи про їхні претензії на 

державний статус, і, отже, певну роль у громадсько-політичному житті. Проте 

незначна кількість прихильників та зазвичай гармонійне співіснування з 

нинішніми політичними реаліями якісно відрізняє їх від кількох десятків 

сепаратистських режимів чи терористичних організацій, які є основними 

«гарячими точками» на політичній мапі світу. Оскільки у різних мовах та 

наукових школах ці суб’єкти утворення називають по-різному, у цій роботі для 

їхнього позначення буде використовуватися парний термін – «віртуальна 

держава/мікронація». 

У минулому створення віртуальної держави – далекої, нібито існуючої, 

проте насправді вигаданої країни, було популярним мистецьким прийомом. Це 

стосується не лише художньої літератури, а й суспільно-політичної думки. Всі 

класичні утопії – ідеальні держави, описані в творах Платона, Ф. Бекона, Т. 

Мора, Т. Кампанелли тощо, – є, по суті, віртуальними державами, адже 

існували лише в уяві авторів та читачів їхніх книжок. За допомогою своїх 

творів письменники могли висловлювати власні суспільно-політичні погляди 

або сатирично описувати реально існуючі держави (як це, наприклад, зробив 

Дж. Свіфт у «Мандрах Гуллівера»), не побоюючись переслідування з боку 

влади чи церкви. 

У ХХ столітті народилися літературні жанри антиутопії та альтернативної 

історії. У своїх творах Р. Бредбері, Г. Веллс, В. Винниченко, Є. Замятін, С. Лем, 

Дж. Оруелл, брати Стругацькі, О. Хакслі описували віртуальні держави, що 
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мали б існувати у майбутньому, чи могли б існувати у разі настання певних 

умов, що в реальному житті не склалися. Проте на відміну від утопій, країни-

антиутопії – це зазвичай тоталітарні держави, де життя людини є духовно та 

матеріально бідним і безрадісним, а природа спустошена війнами та 

індустріалізацією. Іншою є й функція таких творів: письменники хочуть 

застерегти людство від захоплення екстремістськими політичними доктринами, 

вождизмом та надмірним розвитком технологій на шкоду навколишньому 

середовищу. Нині цей напрям у літературі та кіно посідає важливе місце у 

розділі фантастики. 

Поняття віртуальних держав/мікронацій можна зустріти у працях низки 

науковців, які працюють у рамках низки суспільних дисциплін – досліджень 

інформаційного суспільства, футурології, воєнної науки, політичної географії, 

політології. Також з огляду на недостатню вивченість проблеми наукою, 

віртуальним державам/мікронаціям присвячено чимало публіцистичних статей 

в ЗМІ, а також спеціалізованих Інтернет-сайтів проте ці матеріали здебільшого 

носять інформативний, а не науковий характер. 

Дж. Фонтейн, працюючи в царині досліджень інформаційного 

суспільства, дає таке визначення віртуальної держави: «це форма врядування, в 

якій інформаційні та комунікаційні потоки рухаються швидше через Мережу, 

ніж бюрократичними чи іншими формальними каналами… вона складається з 

віртуальних агенцій, що накривають формальну бюрократичну структуру» 

[163,  с. 98-99]. 

Визначення Р. Розенкранца: «віртуальна держава є політичною 

одиницею, що знизила частку своєї продукції, яка детермінується територією, і 

є логічним наслідком звільнення від землі. Віртуальні держави та їхні партнери 

вважали б за краще вийти на світовий ринок, ніж отримати територію» [179, с. 

4]. Далі дослідник розмірковує, що віртуальна держава є новою формою 

торгівельної держави, і має своє коріння у так званих віртуальних корпораціях 

– фірмах, чиє виробництво та органи управління розташовані по всьому світу 

(на зразок швейцарської фірми Nestlé). Згідно з точкою зору автора, саме такі 
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політичні та економічні організми домінуватимуть у ХХІ столітті, оскільки 

нинішні чинники сили та могутності – територія та армія – втратять своє 

значення; натомість найбільше цінуватимуться капітал, людський ресурс, 

доступ до інформації та технологій тощо. 

Російсько-естонський фахівець з теорії управління В. Тарасов, 

розмірковуючи про спосіб організації праці у сучасному світі, зазначає, що у 

найближчому майбутньому будь-яка людина зможе належати до номінальної 

держави, яка не має своєї території, проте має своє громадянство, 

оподаткування тощо. За словами дослідника, «віртуальна держава – це держава, 

якої ніде немає, тобто вона існує лише в Інтернеті» [137, с. 408]. Автор вважає, 

що така політична структура сприятиме реалізації прав людини та допоможе 

підвищити ефективність виробництва та управління у світі. 

П. та Є. Полікарпови, які аналізують тенденції війни у ХХІ столітті, 

вважають, що «віртуальна держава – це країна, чия економіка залежить від 

мобільних факторів виробництва… її власне виробництво винесене за її межі… 

вони спеціалізуються на дизайні, маркетингу та фінансуванні» [114, с. 98]. 

Автори зазначають, що ці країни потребують кваліфікованих кадрів з доброю 

освітою, які володіють та застосовують новітні знання та технологіяї. Водночас 

меж для їхнього економічного піднесення не існує, і саме тому віртуальні 

держави переживатимуть стрімкий злет у ХХІ столітті. 

Українська дослідниця Н. Хома визначає віртуальну державу як «тип 

держави, особливістю якої є те, що центр її влади та суспільного життя, а також 

джерело суверенітету знаходяться у віртуальному просторі» [148, с. 65]. Таким 

чином, віртуальність держави проявляється не у її уявній, «іграшковій суті», а у 

переході функцій, повноважень та активностей вже існуючих держав у мережу 

Інтернет. Це її сильна сторона, оскільки за допомогою мереж інформація між 

органами влади рухається швидше, а політичні рішення ухвалюються 

оперативніше та є більш точними та правильними. 

Ще одне альтернативне тлумачення поняття «віртуальна держава» – 

негативістське. Зокрема, у своїх інтерв’ю, даних у період 2010-2013 рр., 
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український науковець-конституціоналіст В. Мусіяка, неодноразово називав 

Україну віртуальною державою, з огляду на слабкість державних інституцій та 

невідповідність норм права реальних відносинам та правилам гри у вітчизняній 

політиці [93]. Типовим зразком такої «віртуальності по-українськи», на думку 

В.Мусіяки, є рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року 

про скасування змін до Конституції України 2004 року. 

Таким чином, розглянувши вищенаведені визначення віртуальної 

держави, запропоновані низкою дослідників з різних наук, можна виокремити 

деякі спільні риси: 

1. Віртуальні держави – явище новітньої історії, ХХ-ХХІ століть. 

2. У діяльності віртуальних держав надзвичайно важливе значення мають 

сучасні технології, перш за все, Інтернет. 

3. Віртуальні держави не володіють значною територією та/або не надають 

цьому суттєвого значення. 

4. Віртуальні держави є слабкими, «неповноцінними» порівняно зі 

справжніми державами, принаймні зараз. 

Проте в англомовній літературі набагато частіше можна зустріти поняття 

«мікронація». Це можна пояснити тим, що англійський термін «virtual state» 

перекладається також як  «віртуальний стан» та використовується у квантовій 

та ядерній фізиці принаймні з 50-х років ХХ століття. Натомість поняття 

«віртуальна держава» у політичній науці стало застосовуватися дещо пізніше – 

з 70-х років [54, с. 173]. 

Датський історик Петер Расмуссен дає таке визначення мікронації: це 

утворення, що створене та підтримується таким чином, ніби воно є нацією 

та/або державою, і має деякі, більшість або всі атрибути державності [175].  

Українські дослідники В. Кіптенко та М. Ляшенко пропонують таке 

визначення: «загальне найменування будь-яких утворень, які заявляють про 

свою державність, але не є державами, а лише імітують ті чи інші їхні риси… 

своєрідні проекти зі створення нових штучних держав, які часто існують лише 

в уяві їхніх творців, на папері або в Інтернеті» [54, с. 174]. 
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Туристичний посібник, підготовлений фірмою Lonely Planet, зазначає, що 

мікронації «переважно розташовані в Інтернеті та існують лише у лихоманковій 

уяві молоді… вони створюють уряди, дарують громадянство, укладають та 

розривають договори… влаштовують бійки та розводять істерику, загалом 

поводяться як справжня ООН» [181, с. 5]. 

Розмірковуючи над причиною створення віртуальних держав/мікронацій, 

американський письменник Е. Штраус у книзі «Як заснувати власну країну», 

зазначає, що «у сучасних перенаселених суспільствах, люди знову мають 

бажання відірватися від існуючих культур і встановити власні інститути» [186, 

с. 2]. Таким чином, за Штраусом, віртуальна держава/мікронація (в авторській 

термінології – «нова країна») – це приватна ініціатива зі створення соціальних 

структур з метою самовираження людини/групи людей, оскільки вже існуючі 

структури її/їх не задовольняють. 

У цій роботі поняття «віртуальна держава» та «мікронація» 

застосовуються у парі, адже перше запозичене з російськомовних, а друге – з 

англомовних джерел. З огляду на недостатню розробленість теми в Україні, 

варто визнати доцільним парне застосування цих двох альтернативних термінів, 

поки не буде обрано один із них, що стане загальновживаним, або не буде 

запропоновано унікальний, український. 

Варто також зазначити, що поняття «віртуальна держава» при описі 

утворень на зразок Сіленду чи Християнії вказує на їх сутнісну ознаку – 

імітацію політичних структур. Натомість слово «мікронація» наголошує на 

згуртованості невеликої групи людей навколо спільної ідеї, якою, власне, і є 

створення та функціонування нового політичного проекту. 

У цьому дослідженні віртуальна держава/мікронація визначається як 

політизована спільнота, що здебільшого ненасильницьким шляхом імітує 

діяльність органів державної влади та здійснення певних функцій, притаманних 

державам. 

Варто розрізняти віртуальні держави/мікронації та так звані «карликові» 

або «міні-держави» (на зразок Люксембургу чи Андорри), оскільки останні, 
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незважаючи на невеликий розмір та мізерний політичний вплив (за винятком 

Ватикану) входять до ООН та є повноправними суб’єктами міжнародної 

політики та права. До того ж, з огляду на високий рівень життя у більшості з 

них, ефективну роботу економіки та рівень демократії, ці країни точно не 

належать до класу квазідержав. 

Основною відмінністю віртуальних держав/мікронацій від відомих 

усьому світові Косова (невизнана держава), Сомалі (держава-невдаха), 

Ісламської держави (терористична організація) є те, що віртуальні 

держави/мікронації не лише не володіють деякими ознаками держави (контроль 

над територією, постійне населення, суверенітет, армія, загальновизнане і 

загальнообов’язкове законодавство тощо), а й імітують наявні (випуск грошей, 

написання законів, встановлення державної символіки). Здебільшого віртуальні 

держави/мікронації не мають реальних шансів (або навіть і претензій) на 

здійснення ефективної політичної влади навіть на невеликій території. 

Проте, незважаючи на певну «несправжність» та «іграшковість» 

віртуальних держав/мікронацій, вони реалізують себе у суспільному житті 

через  низку інших функцій: 

1. Представництва та вираження інтересів. 

2. Джерела доходу через своєрідну форму підприємницької діяльності. 

3. Ухиляння від сплати податків (офшор). 

4. Засобу каналізації суспільного невдоволення. 

5. Освоєння території або простору. 

Окремий різновид квазідержав/мікронацій – це умовний противник або 

союзник під час військових навчань. З метою створення максимально 

реалістичних військово-політичних умов для маневрів, керівництво навчань 

створює докладну легенду, що включає опис сил, завдань, становища такого 

противника. Свіжим прикладом такої віртуальної держави/мікронації є 

Вейшнорія (лит. гостинна), створена Генеральним штабом Збройних сил Росії 

для масштабних навчань «Запад-2017», що відбулися на заході Росії та в 

Білорусі у вересні 2017 року. Згідно з задумом російських генералів, Вейшнорія 
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«розташована» на північному заході Білорусі, що межує з Польщею та Литвою; 

це недружня до Росії країна, що користується підтримкою НАТО. Слово 

«Вейшнорія» швидко здобуло популярність в інтернеті: створено низку сайтів, 

сторінки в соціальних мережах, що ведуться російською, білоруською (зокрема 

на основі латинської графіки), англійською та іншими мовами.  

Автори Інтернет-сайту http://www.startamicronation.info/, присвяченого 

цим політичним утворенням, налічують 9 різновидів віртуальних 

держав/мікронацій (відповідно до критерію мети їх створення): 

1. Соціальне, економічне чи політичне моделювання. 

2. Історичне моделювання. 

3. Вправи з проведення дозвілля та самовихваляння. 

4. Вправи з фантазування, творчого замислу чи самовираження. 

5. Транспортні засоби для просування порядку денного. 

6. Структури, створені з метою шахрайства. 

7. Історичні аномалії чи держави-претенденти. 

8. Спроби історичного ревізіонізму. 

9. Нові міжнародні проекти [169].  

Таким чином, критерієм для такої типологізації є мета створення 

віртуальної держави/мікронації. Слід зауважити, що ці утворення ніколи не 

виникають стихійно, а створюються свідомо і мають конкретних засновників 

(власників) Водночас питання про те, чи створюється віртуальна 

держава/мікронація цілеспрямовано (тобто є кінцевою метою проекту), 

залишається дискусійним. 

Також віртуальні держави/мікронації можна типологізувати відповідно до 

існуючих стандартів об’єднань громадян чи їхнього фактично юридичного 

статусу:  

1. Творчі спілки (приклад – Ужупіс, що розташований у Вільнюсі, Литва). 

2. Анархо-комуни (приклад –Христіянія, що розташована у Копенгагені, 

Данія). 
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3. Масові політичні рухи – наметові містечка протестувальників (приклад – 

Майдан у Києві). 

4. Інтернет-проекти – (приклад – Вестарктика, що оголосила про претензії 

на частину Антарктиди). 

5. Домоволодіння або самозахоплення (приклад – Сіленд, що знаходиться 

неподалік узбережжя Великої Британії). 

Здебільшого фундатори віртуальної держави/мікронації обирають 

ненасильницький шлях своєї діяльності. Це дозволяє реально існуючим 

державам та їх правоохоронним органам ігнорувати ці утворення, сприймаючи 

їх як своєрідний клуб за інтересами, що не несе реальної загрози територіальній 

цілісності та правопорядку. Проте трапляються і винятки (Сіленд, Християнія), 

коли творці віртуальних держав/мікронацій брали до рук зброю чи інші засоби 

ураження з метою захисту свого політичного проекту від зазіхань 

правоохоронних органів материнської держави. 

Ознаки віртуальної держави/мікронації: 

1. Акцент на символічних атрибутах державності (державна символіка, 

квазівалюта, поштові марки, політичні та особисті документи). 

2. Відсутність більшої частини необхідних державних інститутів. 

3. Ненасильницький формат політичної поведінки учасників спільноти. 

4. Небажання легалізуватися (наприклад, як громадська організація чи 

політична партія). 

5. Незначна кількість населення/прихильників (зазвичай до 1 тисячі осіб). 

6. Активна присутність в Інтернеті. 

Найбільш популярні місця або простори для створення віртуальних 

держав/мікронацій – це: 

1. Морський простір, перш за все відкрите море. Оскільки на відкрите море 

не розповсюджується суверенітет будь-якої існуючої держави (відповідно до 

Конвенції ООН з морського права [59]), воно являє собою ідеальне місце для 

створення власного політичного проекту. Саме так у 1977-1978 роках на 

закинутій морській платформі біля берегів Великої Британії був створений 
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Сіленд. Формально платформа перебуває у британських територіальних водах, 

проте через юридичну казуїстику і небажання офіційного Лондона перейматися 

цим питанням, Сіленд продовжує існувати і претендує на визнання свого 

державного статусу. 

2. Інтернет-простір. З огляду на відносну простоту створення Інтернет-сайту 

чи спільноти у соціальній мережі, можливості для появи нового політичного 

проекту з цілком реальними прихильниками абсолютно безмежні. Слід 

зазначити, що описуючи новоутворення, автори сайту можуть апелювати не 

тільки до земної географії, а й інших об’єктів Сонячної системи або взагалі 

вигаданих світів. Існує низка Інтернет-сайтів, присвячених створенню 

віртуальних держав/мікронацій з докладними інструкціями. Ось лише деякі з 

них – List of Micronations, MicroWiki (онлайн-енциклопедії), How to Start a 

Micronation (посібник зі створення власної віртуальної держави/мікронації)  

3. Приватні домоволодіння. Історично відома форма існування таких 

віртуальних держав/мікронацій – уряди у вигнанні (екзилі). Зазвичай вони 

формуються після завоювання певної держави іншою (наприклад, емігрантські 

уряди країн Балтії у 40-х-80-х рр. ХХ ст.) або державного перевороту чи 

революції (приклад – 2 організації іранських політемігрантів, що не сприйняли 

ісламську революцію 1979 року), і розташовуються в дружніх до них країнах зі 

сприятливим політичним режимом. Такі уряди зазвичай займають будинок чи 

декілька кімнат і майже ніколи не користуються правом екстериторіальності. 

Також, з огляду на повагу до права приватної власності, в більшості країн 

світу формально не заборонено створення віртуальної держави/мікронації на 

приватній території, якщо при цьому не відбувається порушення законодавства 

(наприклад, порушення державної монополії на виготовлення грошей, 

наявність нелегальної зброї, розташування забороненої символіки тощо). Таким 

чином, будь-яка людина може оголосити себе правителем чи підданим 

віртуальної держави/мікронації, не залишаючи власного житла, що з точки зору 

держави виглядатиме не більше, ніж незареєстрованою громадською 

організацією або юридично нікчемним фактом. 
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4. Території на межі двох держав чи адміністративно-територіальних 

одиниць. Зазвичай створення віртуальної держави/мікронації стає можливим 

через неделімітований та/або недемаркований кордон чи прогалини в 

законодавстві. Прикладом такого різновиду віртуальних держав/мікронацій 

може бути Ладонія (південне узбережжя Швеції) або Ліберленд (прикордоння 

Сербії та Хорватії).  

5. Відлюдні місця (як на густо-, так і на слабозаселеній території). Мова йде 

про пустелі, степи, гірські райони, де майже або зовсім не живуть люди, і 

відсутні видимі ознаки державної влади. Також таким місцем можуть бути 

закинуті приміщення чи райони у містах. Тут віртуальна держава/мікронація 

виступає своєрідною формою колонізації чи реколонізації вільного простору 

відповідно до заявлених нею принципів. Прикладом такої віртуальної 

держави/мікронації можуть бути вищезгадані Християнія чи Ужупіс, що були 

створені у малозаселених кварталах великих міст. 

6. Антарктида. Наразі на її території проголошено понад 10 віртуальних 

держав/мікронацій, створених приватними особами, що об’єднані в 

Антарктичний союз мікронацій. Реальної присутності на континенті ці 

утворення не мають (лише в Інтернеті), з огляду на необхідність серйозних 

капіталовкладень і протидію держав з присутністю та претензіями на 

Антарктиду [81]. Слід зазначити, що Договір про Антарктику прямо забороняє 

висувати нові територіальні претензії на континент чи його частину [32]. Втім, 

через дозвіл на створення наукових станцій, зростання населення планети, 

наявність корисних копалин, у майбутньому континент може стати полем 

територіальних суперечок. 

Слід зауважити, що створення будь-якої нової держави чи квазідержави 

обов’язково переживає свій «віртуальний етап». Батьки-засновники нового 

державного організму пишуть програмні твори, що потім лягають в основу 

декларацій незалежності чи конституцій, розробляють державну символіку та 

принципи суспільного життя. Раніше цей процес тривав досить довго (роками 

або навіть десятиліттями). Приміром, від публікації програмних творів 
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Монтеск’є та Руссо до початку Французької революції, натхненної їхніми 

ідеями, минуло 30-40 років. Для порівняння, під час акцій протесту, революцій, 

державних переворотів останніх 10 років їхні учасники координували свої дії 

через соціальні мережі, що передають ідеї та заклики до дій миттєво. 

«Розвіртуалізація» нової державницької ідеї зазвичай залежить від трьох 

чинників – кількості прихильників, їхньої готовності взятися за зброю, щоб 

здобути реальну, а не бутафорську незалежність, а також закордонної 

підтримки. Поєднання цих трьох чинників миттєво перетворює будь-яку 

віртуальну державу/мікронацію на справжній сепаратистський чи 

революційний проект. Саме тому такі утворення є важливою, хоч і 

специфічною формою політичної участі та функціонування на макро- та 

мегарівнях. 

Найвідомішою віртуальною державою/мікронацією України є організація 

«Титульний Суверенний Народ України», яка функціонувала у Чернігівській 

області протягом минулих 10 років. Створення цієї структури стало можливим 

через прогалину у вітчизняному законодавстві. Відповідно до інформації, 

розміщеної на офіційному сайті цієї організації, ТСНУ розглядає себе як 

специфічну форму народовладдя та прямої демократії, що гарантовані 

Конституцією України [107]. На цій підставі ця квазідержава/мікронація не 

вважає за потрібне дотримуватися більшості положень чинного законодавства 

України, перш за все, тих його складових, що регулюють майнові та фінансові 

питання. Низка розслідувань проведених українськими правохоронними 

органами встановила, що учасники ТСНУ  вели нелегальну підприємницьку 

діяльність, не сплачували податки та мита, видавали псевдодокументи тощо. 

Для легітимації своєї діяльності ТСНУ розгорнуло активне листування з 

органами державної влади та самоврядування України, а також із  

закордонними установами та організаціями. У жовтні 2016 році Служба 

безпеки України кваліфікувала організацію як «псевдодержавне утворення» та 

відкрила проти її учасників кримінальне провадження.  
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Ще один приклад української держави/мікронації – це Гостинна 

республіка, що у 2012-2014 роках об’єднала громадських активістів та 

журналістів, які виступали за недопущення реконструкції Гостиного двору – 

пам’ятки архітектури у Подільському районі міста Києва. Представники 

спільноти зайняли території Гостиного двору, перешкоджали роботі 

будівельників та правоохоронців, проводили акції протексту та культурні 

заходи, випускали відозви (заяви, стилізовані під політико-правові документи) 

тощо. 

Таким чином, інституційна неповнота жодним чином не перешкоджає 

віртуальним державам/мікронаціям у проведенні своєї діяльності. Цю їхню 

рису можна трактувати навіть як перевагу – відсутність формальних структур 

робить ці спільноти більш мобільними та гнучкими, що вигідно відрізняє їх як 

з-поміж інших громадських об’єднань, так і від органів державної влади та 

місцевого самоврядування. Так само й інституційна неспроможність, будучи 

реальною проблемою для більшості складних політичних систем, не 

обов’язково призводить до їхньої загибелі, а навпаки, може бути зручною 

точкою старту для демонтажу старих інститутів та початку побудови нових – 

більш ефективних або таких самих немічних.  

Висновки до Розділу 2. З огляду на те, що державу нерідко визначають 

як головний інститут політичної системи суспільства, специфіка роботи 

інститутів самої держави є важливим показником її сили та могутності, 

незалежно від розміру, кількості населення та географічного розташування. 

Різноманітні соціально-політичні показники, що вимірюють рівень свободи і 

демократії в країнах світу, сприйняття корупції та рівень політичної 

конкуренції в суспільствах, формуються  саме за підсумками роботи цих 

інститутів – парламенту та уряду, органів місцевої влади та самоврядування, 

поліції, спецслужб та судів тощо. У разі хронічної незадовільної організації 

роботи цих інститутів складається ситуація, що характеризується як 

інституційна неспроможність. 
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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. З визначення можна побачити, що з цим явищем 

стикаються не лише держави чи квазідержави, а інші суб’єкти політики – 

партії, релігійні організації, міжнародні об’єднання тощо. 

Проте особливо вразливими до цієї «соціальної хвороби» є новостворені 

держави, або країни, що переживають глибоку трансформацію економічної та 

політичної системи. Саме тому інституційна слабкість держави впродовж 

тривалого часу може призвести до її перетворення на квазідержаву, що має 

найдзвичайно негативні наслідки для великої кількості людей, що мешкають на 

території такої країни. Ця проблема стосується не лише бідних, слабких та 

новостворених країн. В екстремальних ситуаціях (наприклад, зовнішньої 

агресії, передачі влади внаслідок виборів, фундаментального реформування, 

стихійного лиха, довготривалої політичної кризи тощо) нерідко недієздатними 

виявляються навіть, на перший погляд, зразково організовані інститути. Проте 

у випадку накопичення інституціональних проблем, держава стає на шлях 

саморуйнування, і поступово перетворюється на квазідержаву. 

Можна виокремити щонайменше сім форм інституційної недосконалості: 

це труднощі, пов’язані зі створенням нової держави, вади у формі державного 

правління чи устрою, недосконала правова система, параліч системи 

правопорядку та державної безпеки, міжнародна ізоляція чи невизнання, 

слабкість структур громадянського суспільства. У випадку їхнього поєднання 

та існування впродовж довгого періоду часу, робота державного апарату 

дезорганізується. Саме тому інституційна неспроможність також є неодмінною 

ознакою більшості квазідержав. 

Окремим, специфічним різновидом інституційної неспроможності є 

інституційна неповнота, тобто відсутність одного або кількох важливих 

інститутів у складі системи. Квазідержави, що характеризуються радикальною 

формою інституційної неповноти, оскільки у них відсутня переважна частина 
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інституційних елементів держави, а також досить часто територія, а інколи й 

реальне населення – це віртуальні держави/мікронації. Їх можна визначити як 

політизовані спільноти, що здебільшого ненасильницьким шляхом імітують 

діяльність органів державної влади та здійснення певних функцій, притаманних 

державам. У світі їх налічується декілька сотень, проте переважна більшість з 

них існує лише в Інтернеті, тобто представлена у вигляді Інтернет-сайту та 

спільноти у соціальній мережі. Втім, деякі з них (наприклад Християнія та 

Сіленд) мають чітко окреслену територію, населення та певну автономію у 

відносинах з органами влади материнської держави. Відкрите море, приватні 

володіння, відлюдні землі, пограниччя, Антарктида є найзручнішими ареалами 

для їхньої появи. 

Незважаючи на очевидну «слабкість» та «іграшковість», віртуальні 

держави/мікронації виконують низку важливих функцій. Це представництво та 

вираження інтересів, висунення кандидатів на виборах різних рівнів, спроба 

реалізації власного суспільно-політичного ідеалу чи колонізація простору. 

Досвід успішних програм реформ (наприклад, у Західній Німеччині та 

Японії після Другої світової війни), під час яких буди створені нові та 

перебудовані старі державні інститути, наочно проілюстрував, що інституційну 

неспроможність можна і треба долати, і саме це є запорукою процвітання 

країни. Водночас, у разі консервації цієї проблеми мешканці країни з такою 

характеристикою приречені на життя в квазідержаві. 
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РОЗДІЛ 3. 

ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕДІЄЗДАТНІСТЬ КВАЗІДЕРЖАВ 

 

Держава як форма організації суспільного життя має не лише значні 

повноваження, а й обов’язки – перед своїми громадянами та міжнародним 

співтовариством. Саме виконання цих зобов’язань є найкращою запорукою 

стабільного становища держави, оскільки забезпечує їй як могутність, так і 

авторитет. Ці обов’язки якнайкраще формулюються у формі функцій держави, 

тобто головних напрямків її діяльності, спрямованих на благо суспільства, що 

проживає на підконтрольній території. 

Функції держави зазвичай поділяють на внутрішньо- та 

зовнішньополітичні. До першої групи належать: правотворча, правохоронна, 

економічна, соціальна та екологічна, до другої – дипломатична, розвідувальна, 

оборонна. Беручи на себе ці функції, держава зобов’язується організувати 

життя суспільство відповідно до його побажань та гарантувати йому 

прийнятний рівень життя та безпеки. Висловлюючись мовою класиків 

політичної науки, це і є суспільний договір. 

Відповідно, неналежне виконання державою своїх функцій призводить до 

негативних наслідків – зростання злочинності, збільшення кількості бідних, 

скорочення рівня життя, погіршення демографічної та екологічної ситуації, 

падіння авторитету держави в світі. Ці та деякі інші показники засвідчують 

факт перетворення держави на квазідержаву. 

Цей процес не відбувається одномоментно. 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. 
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Саме для позначення рівня стійкості та розвитку держави майже 50 років 

тому з’явилося поняття «державної дієздатності». В англомовній літературі 

відповідниками цього поняття є конструкції «stateness» та «state capacity», а в 

російськомовній – «государственная состоятельность». Загальновживаної 

версії перекладу вищезгаданих слів та словосполучень українською немає. 

Поняття, що використовується у цьому дослідженні, апелює до усталеного 

поняття юридичної науки «дієздатність», яке в українському законодавстві 

застосовується до особи, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати 

ними. Саме дієздатна особа повною мірою може користуватися правами та 

свободами людини і громадянина і, у випадку скоєння правопорушення, понесе 

відповідальність. Це поняття випливає з внутрішніх характеристик особи, і в 

цьому контексті може бути перенесене з юриспруденції в політичну науку. 

Також у вітчизняній науковій літературі можна зустрічі такі варіанти 

перекладу, як «державна спроможність» та «державна ефективність». 

Автор поняття «державна дієздатність» – англійський науковець Дж. 

Неттл, який у 1968 році опублікував статтю «Держава як поняття-змінна». У 

цій праці автор зазначає, що «державу можна розглядати як відображення 

мінливої емпіричної дійсності, яка становить інтерес для суспільствознавчої 

науки» [173, с. 562]. Іншими словами, він трактує державу як лабільний 

феномен, у якого немає універсального визначення, оскільки воно змінюється в 

залежності від обставин   свого існування – часових, просторових, політичних 

тощо. Наприклад, Велику Британію та США Неттл називав «бездержавними 

спільнотами», натомість у Франції та Німеччині (скоріше у 1871–1918 роках, 

оскільки у 1968 р. єдиної німецької держави не існувало) інститут держави 

користується набагато більшою повагою людей і відіграє значнішу роль в житті 

суспільства. 

Авторський термін «державна дієздатність» (англ. stateness) Неттл також 

відносить до групи понять-змінних. За словами науковця, це «видима, опукла 

частина держави» [173, с. 579], яка дозволяє оцінювати державу в динаміці, 

спостерігаючи «згортання» чи «розгортання» процесів державотворення.  Саме 



83 
 

тому дослідники, що працювали і працюють в рамках концепції державної 

дієздатності, перш за все використовують її для вивчення незахідних суспільств 

та процесів демократичного транзиту у посткомуністичних державах. 

Наприклад, А. Мельвіль, досліджуючи досвід державно будівництва в 

союзних республіках колишнього СРСР, наводить 5 траєкторій розвитку 

державної дієздатності: 

1. Рівномірне розширення повноцінної дієздатності. 

2. Вибухове розширення середньої дієздатності. 

3. Різке скорочення середньої дієздатності. 

4. Мінімальна динаміка середньої дієздатності. 

5. Надзвичайно нерівномірне розширення поганої дієздатності [90, с. 19-20]. 

Таким чином, за Неттлом та Мельвілем, державна дієздатність – це не 

стабільний стан, а гнучкий параметр, за яким можна оцінювати успіх 

державного будівництва і стан справ у державі загалом. 

Протягом наступних десятиліть концепція державної дієздатності 

активно розвивалася. Серед найбільш відомих авторів варто згадати імена Г. 

Алмонда, П. Еванса, Ч. Тіллі, Ф. Шміттера тощо. Ці та інші науковці 

розглядали у своїх працях низку питань, що можна звести до наступних груп 

проблем: 

1. Виокремлення ознак/складових державної дієздатності. 

2. Наявність чи відсутність зв’язку між державною дієздатністю та 

політичним режимом, зокрема питання про державну дієздатність 

авторитарних і тоталітарних країн. 

3. Особливості державної дієздатності в країнах, що переживають 

трансформацію (перш за все, мова йде про постсоціалістичні держави). 

4. Доцільність застосування поняття державної дієздатності до невизнаних 

держав. 

5. Державна дієздатність та держава у майбутньому. 

Ч. Тіллі вважав, що витоки державної дієздатності лежать в добі Нового 

часу, коли потенціал держави визначався якістю адміністрування податків. 
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Проте згодом це поняття значно розширилося, оскільки держави здобули низку 

нових важливих функцій та повноважень [159, с. 2]. 

А Мельвіль визначає державну дієздатність як ознаку держави, що 

характеризує її в плані здійснення нею своїх функцій, зокрема їх якості та 

обсягу [90, с. 15]. 

М. Ільїн та група дослідників з російської Вищої школи економіки 

визначають державну дієздатність як здатність держави виконувати свої 

фундаментальні функції, а також використовувати практичні наслідки визнання 

членом спільноти держав [170]. 

Американський науковець П. Еванс, описуючи  так звану «високу», тобто 

реальну державну дієздатність, зазначає, що перша в сучасних умовах «не лише 

ізолює людей від зовнішніх небезпек, а й може бути ресурсом для досягнення 

конкурентної переваги в умовах глобалізації економіки» [161,с. 69]. Відповідно, 

«низька» державна дієздатність є синонімом слабкості держави. 

Звіт ООН «Держава під спостереженням: громадська думка, державна 

дієздатність та діяльність урядів у Латинській Америці» визначає державну 

дієздатність як «можливість держави виконувати свої функції та досягати цілей 

незалежно від обсягу її бюрократичного апарату та особливостей організації» 

[184, с. 38]. 

Українська дослідниця Г. Кліпкова наводить два критерії державної 

дієздатності (в авторській термінології – дієспроможності): «можливість 

забезпечувати безпеку своїх громадян… та здатність контролювати власну 

територію» [55, с. 50].  

Таким чином, у дослідженнях державної дієздатності та виокремленні її 

ознак чи складових, можна виокремити два узагальнюючих підходи. 

Прихильники першого розкладають державну дієздатність на низку показників, 

за умови досягнення яких держава може вважатися «повноцінною» та 

«дієздатною». Другий підхід, навпаки схильний зводити державну дієздатність 

до двох або навіть одного чинника. Варто відзначити, що перший підхід більше 

поширений в політології, а другий в економіці. 
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М. Ільїн вважає ключовими параметрами державної дієздатності два 

показники – інституціональна ефективність та консолідованість політії. Якщо 

перший показник під різними назвами можна зустріти практично у будь-якому 

дослідженні з цієї тематики, то другий відсилає до поняття легітимності та 

пов’язаних з нею показників розвитку суспільства – прав і свобод людини і 

громадянина, рівень взаємної довіри між владою і суспільством, міцні 

демократичні традиції тощо. 

В. Іванов, аналізуючи державну дієздатність, виокремлює такі її складові: 

1. Здатність держави гарантувати національну безпеку. 

2. Обсяг державних витрат. 

3. Рівень корупції. 

4. Якість та доступність громадських благ 

5. Захист прав приватної власності [46, с. 44]. 

А. Мельвіль, аналізуючи трансформації у посткомуністичних країнах, 

виокремлює три типи державної дієздатності, а саме: 

1. «Повноцінна» дієздатність. Дослідник зазначає, що ця ознака не 

корелюється з силою чи могутністю держави, оскільки державні інститути 

зосереджені на задоволенні потреб людини і суспільства. 

2. «Погана» дієздатність, що характерна для країн, які нерівномірно і 

нестабільно розвиваються, що ускладнюється «гальмівними чинниками» 

(територіальні суперечки, слабкість інститутів тощо). Такою ж хвилеподібною 

є і їхня державна дієздатність. 

3. «Середня» дієздатність, що характерна для країн, які обіймають проміжне 

становище між групами 1 та 2 [90, с. 18-19]. 

Таким чином, державну дієздатність можна визначити як міру та якість 

виконання державою своїх функцій. Саме успішне здійснення цих операцій 

робить державу сильною та по-справжньому суверенною. Особливо важливе 

значення це має для нових незалежних держав, які мають побудувати інститути 

та здобути державну дієздатність «з нуля». 
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Новостворені квазідержави не отримують визнання, якщо світова 

спільнота вважає їхнє створення незаконним, а на їхню територію претендує 

інша повноправна держава. Проте, на жаль, доволі часто визначальним є 

критерій сили – гідними визнання з часом стають режими, що змогли відстояти 

свою незалежність і довести ефективність свого управління, оскільки це 

свідчить про їхню сильну внутрішню легітимність і державну дієздатність, що 

автоматично перетворює цю адміністрацію на законного і легітимного 

керівника контрольованих територій, особливо якщо материнська держава не 

виглядає більш ефективним політичним організмом. 

Функціональну недієздатність в 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. 

Держава, що має низькі показники державної дієздатності, навіть 

незважаючи на членство в ООН та інші характеристики статусності (англ. 

statehood), не може вважатися державою у повному значенні цього слова. Про 

це свідчать її низькі показники у вищезгаданих порівняльних списках країн 

(індексах). Тривале перебування держави в хвості країн, що оцінюються, 

засвідчує, що вона має статус квазідержави, і в перспективі перетворюється на 

загрозу як власне державності, так і світовому миру та стабільності. 

Саме тому для позначення країн з низьким ступенем державної 

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

несостоявшееся государство). Також в україномовній літературі некрідко 

зустрічаються альтернативні переклади чи формувалювання: «занепала 

держава», «слабка держава», «держава, що не вдалася», «держава, що не 

відбулася», «неспроможна держава» та «недієздатна держава». Нерідко 

вживається англомовне словосполучення без перекладу або через 

транслітерацію. 
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Єдиного, загальновизнаного перекладу англійського словосполучення 

«failed state» в українській науковій та публіцистичній мові досі немає. Не 

заперечуючи коректності та можливості застосування вищенаведених 

формулювань, найбільш коректним та мовленнєво милозвучним перекладом 

загальновживаного англомовного поняття політичної науки – failed state, є саме 

«держава-невдаха». 

Держава-невдаха – це номінально незалежна держава, яка більше не 

здатна підтримувати себе як життєздатна та самостійна політична одиниця 

[168, c. 108]. Іншими словами, так дещо зневажливо називають де-юре державу, 

що фактично втратила незалежність, а разом з нею і право називатися 

державою. Це поняття з’явилося в політичній науці у 90-х рр. ХХ ст., коли на 

початку 1993 р. американські науковці С. Ратнер та Дж. Гелман опублікували у 

виданні Foreign Policy статтю під назвою «Порятунок держав-невдах» [176]. 

Вперше це поняття було вжито у дещо модифікованій формі – «національна 

держава-невдаха» (англ. failed nation-state), проте така довга назва згодом була 

скорочена. Окреслюючи значення нового терміну, автори зазначають, що «це 

[держави-невдахи – Авт.] тривожний новий феномен,… що абсолютно не 

здатний підтримувати себе у якості повноцінної та дієздатної держави» [там 

само]. 

С. Ратнер та Дж. Гелман ведуть ґенезу поняття «держава-невдаха» від 

слова «дебеляція» (лат. debellatios), яке перекладається як «повоєнний» або 

«завойований». Цим словом зазвичай характеризують державу, що зазнала 

поразки у війні, і тому де-факто втратила суверенітет. У якості прикладу 

дебельованої країни у новітній історії людства ці американські науковці 

науковці наводять Німеччину, яка після капітуляції навесні 1945 року 

припинила своє існування у форматі Німецької імперії, оскільки була 

окупована арміями країн-переможниць у Другій світовій війні. 

Слід зазначити, що приклад Німеччини – не унікальний. Серед 

дебельованих країн ХХ ст. можна також згадати Другу Польську Республіку 

(1939 рік), Королівство Югославія (1941 рік), Південний В’єтнам (1975 рік) 
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тощо. Як вже зазначалося вище, воєнна поразка може бути надзвичайно 

сприятливою обставиною перетворення держави на квазідержаву 

функціонального типу. 

Розвиваючи свою думку, С. Ратнер та Дж. Гелман зазначають, що у 

другій половині ХХ ст. у світі розгорнулася низка інших важливих процесів, 

зокрема деколонізація (60-70-ті роки ХХ століття), а також крах Югославії, 

СРСР та розпад світової системи соціалізму (кінець 80-х – 90-ті роки ХХ 

століття). Ці події призвели до бурхливого процесу державотворення та 

виникнення великої кількості нових незалежних держав в Азії, Африці та 

Європі, які достатньо швидко отримали міжнародно-правове визнання та 

членство в ООН. Проте значна кількість нових незалежних країн виявилися не 

готовими до свого нового державного статусу, тобто зазнали певної невдачі у 

процесі державного будівництва, про що, перш за все, свідчать економічні 

труднощі, недотримання прав людини та збройні конфлікти та їхній території. 

Саме для позначення таких політичних новоутворень на кшталт Сомалі та 

Камбоджі С. Ратнер та Дж. Гелман пропонують вживати поняття «держава-

невдаха». 

Українська дослідниця О. Суший визначає державу-невдаху як 

«ситуацію, занепаду/руйнування/краху держави, коли держава не виконує свої 

основні функції щодо гарантування безпеки і розвитку, не здатна здійснювати 

ефективний контроль за своєю територією та її кордонами» [136, с. 69].  Вона 

зазначає, що на практиці так зазвичай називають держави третього світу, що не 

здатні до самостійного розвитку в умовах глобалізації та загрожують світовій 

стабільності [136, с. 70-71]. 

Л. Березинський визначає «неспроможну державу» таким чином: це 

країна з «некомпетентним суверенітетом», що нездатна за рахунок своєї 

діяльності забезпечити суспільні блага (безпеку, роботу, освіту тощо) [10, c. 

52]. На думку дослідника, двома основними ареалами їхнього розташування є 

Африка та пострадянський простір, і їхня кількість стрімко зростає. 
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С. Жигжитов наводить таке визначення держави-невдахи» це держава, 

яка не здатна впоратися зі своїми функціями, і водночас не є бездержавним 

суспільством – феноменом організації суспільства постмодерної епохи, коли 

значна частина функцій та повноважень держави переходить до інституцій 

громадянського суспільства [34, с. 6]. 

Слід зазначити, що незважаючи на велике різноманіття понять, їхніх 

визначень, типологізації, підходів у дослідженні, які використовуються 

науковцями-дослідниками держав-невдах, вони одностайні в одному – це 

політичний феномен ХХ-ХХІ ст., адже в минулому такі слабкі політичні 

організми неминуче були б знищені більш сильними сусідами. Це, зокрема, 

добре ілюструє історія колоніальних завоювань. Проте у ХХ столітті, зокрема 

після двох світових війн та створення ООН, глобальна політична обстановка 

стала більш сприятливою для слабких та недієздатних держав. Відтепер Статут 

ООН, Гельсінський акт та інші міжнародно-правові акти гарантували їм 

збереження статусу держави – незалежно від політичного режиму та рівня 

розвитку. 

Держави-невдахи є різновидом квазідержав – політичних утворень, що 

постулюють себе як держави, але насправді такими не є. У світі налічується 

декілька десятків квазідержав, і держави-невдахи – найчисельніший їхній тип. 

Водночас держави-невдахи є антиподами іншого класу квазідержав, а 

саме невизнаних держав. Якщо перші де-юре є повноправними учасниками 

світової спільноти, включно з членством в ООН, то другим про це залишається 

лише мріяти, незалежно від ефективності функціонування державних 

інститутів. Власне, в цьому і полягає один із політико-правових парадоксів 

сучасності, коли Сомалі обіймає місце в ООН, а Китайська Республіка 

(Тайвань) – ні, незважаючи на значно вищий рівень розвитку, політичної 

стійкості і державної спроможності останньої.  

Поняття «держава-невдаха» має велику кількість наукових і 

публіцистичних синонімів – «бананові республіки», «країни-парії», «держави-

ізгої», «держави-фейки», «слабкі», «збанкрутілі», «розвалені», «занепалі», 
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«неконсолідовані», «м’які», «порожнисті», «недієздатні», «вразливі» держави» 

тощо. Окрім цього, значна частина альтернативних назв коректно 

перекладається українською лише через підрядне речення (наприклад 

«держави, що розпадаються», «держави, що піддаються ерозії», «держави, що 

перебувають у стані кризи», «держави, що колапсують»). Як видно, в цих 

назвах акцент робиться на певну характеристику (слабкість, недієздатність) або 

процес, що відбувається в цій країні (розпад, ерозія). 

Аналізуючи численні англо- і російськомовні синоніми поняття 

«держава-невдаха», А. Баутін поділяє їх на дві великі групи. До першої 

належать терміни, що деталізують, роз’яснюють, вказують на сутнісну ознаку 

цього феномену («слабкі», «крихкі», «недієздатні» держави). Поняття з другої 

групи, навпаки, є максимально узагальнюючими – це словосполучення 

«вразлива держава» та «кризова держава» [8, с. 10]. Фактично вони є 

своєрідними синонімами до потенційних термінів «держава-невдаха ІІ та І 

порядку відповідно», оскільки вказують лише на ступінь розвитку 

деструктивних процесів у державі – від високого до низького. 

Також у цьому смисловому ряді перебувають ще два поняття – 

«помилкова держава» і «держава, що розривається». В обох випадках 

наголошується на випадковості і недовготривалості існування певної держави, 

особливо якщо вона перебуває на етнічному, релігійному чи геополітичному 

пограниччі (як Афганістан, Бельгія, Боснія і Герцеговина тощо). 

Підсумовуючи вищезгадані визначення держав-невдах, у цій роботі буде 

застосовуватися таке: 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 

вважатися повноцінною державою як суб’єктом політики, а тому не може мати 

відповідні права та обов’язки на міжнародній арені та всередині країни. 
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Антонімами поняття «держава-невдаха» є конструкції «успішна», 

«міцна», «стабільна», «стійка», «сильна держава» тощо. До цього класу 

належать  високорозвинені країни Західної Європи, перш за все скандинавські 

[164], де поєднується високий рівень життя, стабільний демократичний режим 

та мінімальний рівень злочинності. Як зазначає Р. Ротберг, «сильні держави» 

пропонують найвищий рівень захищеності від політичного і кримінального 

насильства, забезпечують політичні і громадянські права, а також створюють 

умови, що сприяють зростанню економічних можливостей [180, с. 4]. 

Ф. Фукуяма створив власну концепцію «сильної держави», висловлюючи 

думку, що слабкість та руйнування держав є джерелом багатьох глобальних 

проблем. Саме тому вивчення досвіду сильних країн та запозичення їхнього 

досвіду слабкими (шляхом створення нових державних структур чи зміцнення 

вже існуючих) є важливим завданням у їхньому державотворенні. Це дозволить 

їй не лише зробити ривок вперед, а й  водночас створити консолідовану 

політичну націю [146]. 

Зростання кількості таких держав шляхом успішних реформ у державах-

невдахах має стати головним завданням глобального розвитку у ХХІ ст., тому 

що в протилежному випадку держави-невдахи можуть стати джерелом нових 

кровопролитних військових конфліктів та хвиль біженців на зразок Сирії та 

Іраку. 

Американські дослідники М. Франсуа та І. Суд наводять такі об’єктивні 

ознаки держав-невдах: 

1. Низький рівень матеріального добробуту населення, який вимірюється 

через показник смертності. 

2. Низька відкритість торгівлі, яка вимірюється торговим сальдо у 

процентному відношенні до ВВП. 

3. Наявність великих громадянських конфліктів у двох або більше сусідніх 

країнах [165; с. 146].  

Таким чином, автори вважають, що причини перетворення держави на 

державу-невдаху, переважно лежать в економічній площині. 
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Натомість російський науковець А. Орбелян основною характеристикою 

держави-невдахи вважає наявність саме на її території масових заворушень, або 

збройного конфлікту, або неможливість центрального уряду контролювати 

території чи частину території держави [103; с. 8]. Що характерно, вищезгадані 

підстави вважаються автором цілком достатніми для застосування іноземних 

збройних сил на території такої держави – ця акція має здійснюватися під 

приводом «евакуації своїх громадян чи громадян інших держав із небезпечних 

районів». Зокрема, саме бажанням «захистити людей» і спираючись на 

«волевиявлення народу Криму», російська влада обґрунтовує анексію 

Кримського півострова, апелюючи до права націй на самовизначення й 

косовського прецеденту, а також зазначаючи про нібито неконституційність 

рішення 1954 р. про передачу Кримської області зі складу РРФСР до УРСР 

[101]. 

Російський науковець А. Баутін, досліджуючи політичні процеси в 

Афганістані на рубежі ХХ та ХХІ ст., виокремив такі ознаки держав-невдах: 

1. Втрата політичного контролю над власною територією. Мова може йти як 

про часткову чи повну окупацію чужоземною армією, так і про громадянську 

війну чи сепаратистський конфлікт. 

2. Відсутність монополії на насильство і засоби примусу. Це проявляється у 

зростанні злочинності, бунтах у військових частинах та поліції, поява 

воєнізованих загонів у політичних партій – легальних чи нелегальних. 

3. Інституціональна та інфраструктурна слабкість (параліч органів 

державної влади, нездатність збирати податки, елементи комунального 

колапсу, виведення з ладу доріг, залізниць, електромереж, мостів тощо). 

4. Невиконання базових функцій держави, погане постачання населенню 

«політичних товарів». Ця ознака може включати в себе неконкурентне 

політичне середовище, відсутність соціальних ліфтів та систем агрегування та 

артикулювання інтересів, закритість політичної еліти. 

5. Розширення політичного та звуження легального економічного простору. 

Це виявляється у зростанні державного регулювання економіки, втечею 
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капіталу з країни, товарному дефіциті. Водночас у політичній сфері при цьому  

відбувається атомізація партійної системи, параліч парламенту через фракційну 

роздробленість, розвитком популізму та політичної корупції. 

6. Недієздатність на міжнародній арені, що практично тотожне статусу 

держави-ізгоя на зразок Північної Кореї, або руху в цьому напрямку. Це 

проявляється у різкому скороченні дипломатичних та політичних контактів з 

такою країною, запровадження заборони та в'їзд чи персональних санкцій 

проти її високопосадовців, виключення з міжнародних організацій тощо [8, с. 

8]. Важливо не плутати недіздатність на міжнародній арені з міжнародним 

аспектом квазідержавності, оскільки у другому випадку причини 

зовнішньополітичних негараздів квазідержави мають принципово іншу 

природу. 

Виходячи з вищенаведеного, можна виокремити  основні причини 

перетворення держав на держави-невдахи: 

1. Внутрішні: 

• Втрата державою монополії на насильство; 

• Хронічна економічна криза (про що може свідчити тривале падіння ВВП, 

знецінення національної валюти, зростання державного боргу, темпів інфляції 

та безробіття тощо); 

• Політична криза, що супроводжується неконвенційними формами 

політичної боротьби (захоплення адміністративних будівель, політичні 

вбивства, терористичні акти, перетворення армії та поліції на суб’єктів 

політики тощо). 

2. Зовнішні: 

• Перехід контролю над фінансовою системою, стратегічними 

підприємствами, армією, спецслужбами від органів державної влади до 

іноземних держав чи міжнародних організацій; 

• Повна або часткова іноземна окупація, сепаратизм і наявність 

неконтрольованих територій. 
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• Запровадження іноземних санкцій проти держави – як персональних (для 

високопосадовців), так і економічних. 

Поєднання цих та подібних показників гарантовано призводить до 

ослаблення державних інститутів, зубожіння населення та зростання 

злочинності, що значно ускладнює або робить неможливим виконання 

державою її функцій. Саме тому, навіть за умови формально збереження 

територіальної єдності та населення, замість держави постає квазідержава, у 

досліджуваному випадку – держава-невдаха. В окремих випадках держава-

невдаха припиняє своє існування взагалі, навіть де-юре – як Східна Німеччина 

чи Югославія. 

Вищезгадані С. Ратнер та Дж. Гелман виокремлюють три основні групи 

держав-невдах. До першої вони відносять власне держави-невдахи, на зразок 

Камбоджі чи Сомалі, які зіткнулися з непереборними обставинами при своєму 

створенні та в процесі політичного розвитку. До другої – держави, що 

занепадають (англ. failing states), де «колапс не є неминучим, але може статися 

впродовж декількох років». До третьої – нові незалежні держави, утворені 

внаслідок розпаду СРСР та Югославії, «у більшості з яких відсутній досвід 

управління державою, проте є слабкі громадянські інститути, обмежені 

економічні перспективі та етнічні конфлікти» [176, c. 5]. 

10 років потому, вже на початку ХХІ ст., німецький політолог У. 

Шнеккенер запропонував більш досконалу схему, також виокремивши три 

різновиди держав-невдах. До першого належать слабкі держави (нім. Schwache 

Staaten), які зберігають державну монополію на примус та збір податків, але 

мають серйозні проблеми з якістю надання державних послуг та рівнем 

політичної стабільності. Другий різновид – держави, що деградують чи не 

виконують своїх обов’язків (нім. Verfallende oder versagende Staaten), де значно 

порушена монополія держави на насильство та збір податків, що має наслідком 

наявність неконтрольованих територій. Зрештою, третій різновид – це власне 

держави-невдахи, вони ж – «держави, що розвалилися» (нім. Gescheiterte 
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Staaten bzw. Staatskollaps), які вже повністю втратили ознаки державного 

організму [183, с. 13-14]. 

Також у цьому контексті дослідник згадує транснаціональні терористичні 

мережі – угруповання, що представлені одночасно в багатьох державах та діють 

транскордонно. Ці структури, на зразок Аль-Каїди, є певним антиподом 

«держав-невдах». Вони не мають певної території чи «столиці», що при цьому 

не заважає їм бути достатньо ефективними. 

Р. Ротберг також поділяє держави-невдахи на 3 класи: 

1. «Слабкі» держави, вони ж кризові держави. Дослідник наводить кілька 

їхніх різновидів: 

a) Держави, що слабкі за природою через несприятливі географічні умови 

чи економічні обмеження. 

b) Тимчасово слабкі держави (з політичних причин, – наприклад, через 

недоліки в управлінні чи внутрішні чвари). 

c) Деспотії, що лише зовні виглядають сильними. 

2. Власне держави-невдахи. Р. Ротберг зазначає, що вони «занурені в 

конфлікти, небезпечні та перебувають у постійних суперечках через ворогуючі 

фракції» [180, с. 5]. Саме тому сутнісною ознакою держав-невдах за Р. 

Ротбергом є наявність збройного конфлікту всередині країни – на етнічному чи 

релігійному ґрунті, громадянської війни тощо. Саме тому держав-невдах 

менше, ніж слабких держав. 

3. Держави, що зазнали колапсу. Це екстремальна форма держав-невдах, які 

уособлюють собою вакуум влади, «чорну діру», і є не більше ніж 

географічними назвами [там само]. Зазвичай на їхній території з’являються нові 

квазідержави, утворені найбільш успішними ватажками збройних формувань. 

Слід зазначити, що незважаючи на достатньо обґрунтовану 

типологізацію, запропоновану вищезгаданими авторами, приклади, які вони 

наводять у своїх роботах, значною мірою втратили актуальність. Зокрема, це 

стосується Боснії та Герцеговини, яка за останні 20 років змогла зберегти мир і 
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стабільність, провести відновлення економічного потенціалу та подати заявку 

на членство в ЄС. 

Саме тому для  визначення приналежності конкретної країни до класу 

держав-невдах, потрібно, по-перше, встановити об’єктивні показники, по-друге, 

відстежувати цей процес в динаміці, по-третє уникати спокуси використати цю 

конструкцію не за призначенням – наприклад, щодо невизнаних чи віртуальних 

держав/мікронацій. 

З цією метою з 2005 р. американська некомерційна організація Fund for 

Peace та видання Foreign Policy щорічно укладають Індекс крихких держав 

(раніше – Індекс держав-невдах). Він формується за 12 об’єктивними 

показниками – демографічними («демографічний тиск», «кількість біженців та 

внутрішньо переміщених осіб», «невдоволеність між групами», «міграція та 

«відтік мізків»), економічними («нерівний економічний розвиток», «бідність та 

економічний спад») та політичними («державна легітимність», «державні 

послуги», «права людини і верховенство права», «апарат безпеки», «розколені 

еліти», «зовнішнє втручання»). 

Список охоплює понад 170 держав-членів ООН і ділить їх на 4 основні 

класи – загрозливі (англ. alert), тривожні (англ. warning), стабільні (англ. stable) 

та стійкі (англ. sustainable), які також поділяються на низку підкласів. 

Безпосередньо державами-невдахами є 16 країн з перших двох підкласів – 

«дуже загрозливі» (приклади – Сомалі та Сирія) та «значно загрозливі» 

(приклади – Афганістан та Ірак). 

Україна посідає у Списку крихких держав за 2016 рік 85-е місце зі 178. 

Таким чином, наша країна перебуває у середині списку та належить до підкласу 

«підвищено тривожні». З найближчих сусідів достатньо близько з Україною 

перебувають такі країни як Білорусь, Грузія, Молдова, Сербія, Туреччина. 

Таким чином, Україна не є державою-невдахою. 

Водночас, якщо поглянути на показники України в динаміці, слід 

визнати, що протягом останніх двох років ситуація дещо погіршилася. 

Наприклад, у Списку за 2013 рік Україна посідала 117 місце. Погіршення 
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показників України зумовлене проблемами з такими показниками, як 

«зовнішня інтервенція», та «державна легітимність» [164], що прямо пов’язане 

з трагічними подіями Революції Гідності 2013-2014 років та подальшою 

агресією Росії проти України. Проте, незважаючи на це, Україна, як і раніше, 

перебуває у класі «тривожних», а не «загрозливих» держав. 

Окрім Списку крихких держав, в США та інших країнах також існують та 

регулярно оновлюються аналогічні рейтинги. Це, наприклад,  Індекс державної 

слабкості в країнах що розвиваються, Індекс крихкості держав проекту 

«Політія», агреговані показники управління Світового Банку (англ. worldwide 

governance indicators), Індекс державності російського проекту «Політичний 

атлас сучасності» тощо. 

Найяскравішим прикладом держави, що перетворилася на квазідержаву 

через власну функціональну недієздатність, є Сирійська Арабська Республіка, 

де протягом більш, ніж 6 років, триває наймасштабніший військовий конфлікт 

сучасності. За оцінкою Генерального секретаря ООН, станом на вересень 2017 

року, внаслідок бойових дій загинуло понад 300 тисяч осіб [104]. Також 

декілька мільйонів людей стали біженцями чи внутрішньо переміщеними 

особами. Безпосередньо у війну залучена низка сусідніх держав-членів регіону 

(Ізраїль, Ірак, Іран, Ліван, Туреччина), а також кілька впливових гравців 

глобального масштабу (Велика Британія, Росія, США, Франція). 

Вивчаючи сирійський досвід, можна виокремити такі етапи трансформації 

держави на квазідержаву з яскраво вираженою функціональною 

недієздатністю: 

Етап 1. Часткова втрата внутрішньої легітимності. Мова йде про те, що 

значна частина населення перестає розглядати органи влади та діюче 

керівництво країни за власний законний уряд. На практиці це призводить до 

акцій громадянської непокори, демонстрацій, актів насильства проти 

представників влади – державних службовців, працівників правоохоронних 

органів, функціонерів правлячої партії тощо. Зазвичай причиною такої 

делегітимації є економічні труднощі або брутальне порушення прав людини чи 
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недемократичний режим в цілому.  У випадку Сирії це сталося навесні-влітку 

2011 року, коли у великих містах центральної та північної частини країни 

відбулися акції протесту з вимогами демократизації країни. Після репресивних 

дій з боку уряду в країні почалося створення опозиційних збройних формувань, 

що розгорнули боротьбу проти урядових військ та правоохоронних органів. 

Таким чином, армія та поліція втратили монополію на насильство, а разом з 

ними і контроль над частиною країни. 

Етап 2. Початок часткової дипломатичної ізоляції країни. Якщо 

громадянське протистояння не вдається погасити швидко (силовим або 

компромісним шляхом) керівництво країни зазвичай вдається до все 

радикальніших заходів, що наражаються на обструкцію з боку принаймні 

частини міжнародного співтовариства. Вона може проявлятися у формі 

дипломатичного тиску, пониження рівня чи замороження дипломатичних 

відносин, обмеження на ринку фінансових запозичень, запровадження 

економічних чи політичних санкцій тощо. У другій половині 2011 – першій 

половина 2012 рр. кілька десятків країн світу, зокрема члени «Великої вісімки» 

(окрім Росії), а також монархії Перської затоки відкликали своїх послів із 

Дамаска, покладаючи на Б. Асада відповідальність на зростаюче насильство 

проти представників опозиції.  

Етап 3. Делегітимація в очах переважної частини міжнародної спільноти. 

(2013 рік). Цей етап пов’язаний зі звинуваченнями Сирійської арабської армії, 

що підконтрольна Б. Асаду, у застосуванні хімічної зброї, що були висунуті 

США та іншими країнами Заходу. Відповідно до резолюції РБ ООН № 2118 

(2013) сирійський уряд був зобов’язаний передати усе хімічне озброєння 

(боєприпаси з отруйними газами) представникам Організації із заборони 

хімічної зброї [177]. В цей же час представники поміркованої сирійської 

опозиції починають сприйматися як рівноправна сторона для переговорів про 

майбутнє Сирії. Західні лідери регулярно заявляють: «Асад має піти (у 

відставку)». Приміром, таку заяву 16 червня 2013 року на спільній прес-
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конференції з прем’єр-міністром Туреччини зробив президент США Барак 

Обама [174]. 

Водночас слід пам’ятати, що процес набуття функціональної 

недієздатності не є незворотним. У випадку консолідації зусиль влади та 

сприятливої зовнішньополітичної обстановки (підтримки союзників та 

потурання чи невтручання опонентів) навіть така слабка квазідержава, як Сирія 

може посилити свої позиції та перейти в контрнаступ – як у воєнному, так і у 

дипломатичному плані. 

4. Часткове відновлення внутрішньої та зовнішньої легітимності 

(осінь 2015 року – донині). На цьому етапі уряд Асада досяг певних успіхів. 

Зокрема, після вступу Росії у війну, Сирійська арабська армія провела низку 

успішних наступальних операцій за підтримки російської армії. Значною мірою 

це пов’язано зі вступом Росії у війну восени 2015 року. Також навесні 2016 

року в контрольованій Асадом частині Сирії відбулися парламентські вибори, 

де партія влади здобула переконливу перемогу. Втім, незважаючи на ці успіхи, 

адміністрація Б. Асада продовжує перебувати в рамках режиму міжнародних 

санкцій та дипломатичної ізоляції, запроваджених країнами Заходу. 

Головною причиною перетворення Сирії на квазідержаву стала її 

функціональна недієздатність, оскільки уряду Б. Асада не вдалося зберегти 

монополію держави на насильство (допустивши при цьому появу озброєної 

опозиції та не змігши захистити цивільних); і водночас не пішов на політичні 

поступки та реформи, що задовольнили б вимоги учасників акцій протесту. 

Подальші події призвели до інтернаціоналізації конфлікту та ослабленні 

авторитету Сирійської держави та її керівництва. 

Саме тому нагальною необхідністю залишається розробка рекомендацій, 

механізмів, стратегій і тактик побудови «сильної держави». Такі рекомендації 

опрацьовуються як академічними науковцями, так і політичними 

консультантами і політтехнологами. По суті, передвиборча програма будь-якої 

політичної партії на парламентських виборах або кандидата в президенти є 

набором таких механізмів. Проте передвиборчі програми пишуться на 
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науковим, а публіцистичним стилем, і виконують інші функції – політичної 

агітації та мобілізації електорату, а не стратегічного планування розвитку 

країни. 

Якщо все ж звернутися до академічних джерел, то варто звернутися до 

вже згаданої концепції «сильної держави» Ф. Фукуями, який запропонував 

триступеневу схему побудови ефективної та дієздатної національної держави. 

При цьому дослідник завчасно ставив державу-кандидата у завідомо найгірші 

для неї умови – зовнішнього або внутрішнього конфлікту, який зумовлює 

ослаблення економіки та радикалізацію політичного протистояння. 

1. Постконфліктна перебудова (вихід зі стану паралічу державного апарату і 

налагодження систем забезпечення життєдіяльності). 

2. Створення власних державних установ (Фукуяма вважає, що це краще 

робити «з нуля»). 

3. Зміцнення державних інститутів. Це найбільш складна фаза, оскільки 

вона розтягнута у часі, і через це недоступна більшості країн, оскільки її 

успішна реалізація означатиме набуття державою реального суверенітету [146, 

с. 169-170]. 

Є. Мелешкіна, аналізуючи процеси державотворення на пострадянському 

просторі, сформулювала основні стратегії, які може використати «слабких» 

країн, щоб здійснити ривок вперед: 

1. Радикальна зміна старих інститутів, правил і норм. Це дозволить 

максимально скоротити перехідний період на шляху від слабкої до сильної 

держави. Слабкість цієї стратегії полягає в тому, що вона вимагає сприятливих 

умов та значних ресурсів для успіху. Економічна сторона цього процесу відома 

під назвою «шокова терапія». 

2. Збереження наступності між старими і новими інститутами, або 

градуалізм. Така стратегія прийнятна в суспільствах, що мають надзвичайно 

сприятливе зовнішнє середовище, і при цьому не переживають кризу, що 

становить екзистенційну загрозу державності. 

3. Непослідовне здійснення інституційних реформ [89, с. 124-125]. 
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Є. Мелешкіна зазначає, що прийнятними є перших дві стратегії, оскільки 

третя затягує і ускладнює процес державного будівництва, загрожує 

«приватизацією держави» тощо. Таким чином, держава так і залишиться 

слабкою, а ресурси і час будуть гаятися, що загрожує перетворенням «слабкої» 

держави на державу-невдаху. 

Як і будь-які квазідержави, держави-невдахи – це головний біль великих 

держав та міжнародних організацій. Через слабкість державних інститутів та 

складу соціально-економічну ситуацію вони є потенційним джерелом 

громадянських війн, сепаратизму, тероризму та інших дестабілізуючих 

чинників світової політики. Як зазначають американські дослідники М. 

Франсуа та І. Суд, держави-невдахи «є глобальним «суспільним злом»… тому  

міжнародне співтовариство має і моральну, і практичну відповідальність за 

прийняття узгоджених дій, щоб зменшити… наслідки неспроможності держав» 

[165, с. 144]. 

Проте, через суперечності між провідними гравцями світової політики, у 

сучасну епоху держави-невдахи можуть існувати десятиліттями. Класичний 

приклад – Сомалі, яке де-факто вже чверть століття не існує як єдина держава, 

оскільки розпалася на низку квазідержав різного типу.  

Також держави-невдахи неодноразово ставили ареною кровопролитних 

війн. Зокрема, такими є всі найбільші збройні конфлікти сучасності – 

сирійський, іракський, афганський. Саме тому критично важливо не допускати 

розширення зон нестабільності на нові країни, що загрожує збільшенням 

кількості біженців, дальшим поширенням міжнародного тероризму та 

зростанням впливу країн з недемократичним політичним режимом. 

Потенційна вибухонебезпечність держав-невдах була помічена давно. Ще 

чверть століття тому С. Ратнер та Г. Гелман пропонували збільшити 

повноваження ООН, яка має брати під опіку та контроль «держави-невдахи». 

Слід зауважити, що одного разу така модель була достатньо успішною; йдеться 

про Боснію і Герцеговину після Дейтонської угоди 1995 р. У решті випадків 
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найавторитетніша організація світу здебільшого була безпорадною, що чудово 

ілюструють вищезгадані військові конфлікти наших днів. 

Незважаючи на активні дослідження держав-невдах, які проводяться 

політологами, конфліктологами, статистиками, футурологами тощо, це поняття 

також перейшло на службу до царини не лише політичної теорії, а й практики. 

Його вживають політики, політтехногологи та політконсультанти, журналісти 

та колумністи. Зокрема, в західній пресі при описі країн на зразок Північної 

Кореї або Сирії (уряд Башара Асада) регулярно вживаються поняття «держава-

парія», «держава-хуліган» (англ. pariah state), «держава поза законом» (англ. 

outlaw state) та «держава-ізгой» (англ. rogue state). Попри негативну конотацію 

цих словосполучень, та їхню синонімічну схожість, ці поняття також можна 

звести до єдиної схеми та дати їм визначення. 

Держава-парія – це країна, що обвинувачується провідними державами 

світу в проведенні політики, що суперечить глобальному миру та безпеці. Воно 

широко застосовується в країнах Заходу, перш за все США, де це 

словосполучення зазвичай включається в зовнішньополітичні доктрини 

американських президентів, і список держав-парій оновлюється з приходом 

нової адміністрації. 

Зазвичай держави-парії не опиняються у повній ізоляції – з ними 

продовжують співпрацю більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки. 

Відносно лояльно до держав-парій ставляться такі впливові країни, як Індія, 

Китай та Росія.  

Держава-ізгой – це країна, якій міжнародна спільнота відмовляє у праві 

на повноцінне існування за умов нинішнього політичного режиму та політики, 

яку проводить її влада. На такі країни накладаються максимально жорсткі 

санкції, які мають схвалення ООН, тобто всього світу, а в окремих випадках 

навіть здійснюється військова інтервенція. Наразі еталоном держави-ізгоя є 

Північна Корея, в минулому можна згадати Південно-Африканську Республіку 

доби апартеїду та Ірак часів Саддама Хусейна. Ключовою відмінністю між 

державою-парією та державою-ізгоєм є той чинник, що політика країни 
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першого типу несе загрозу власним громадянам, а другого – ще й громадянам 

інших держав. 

Поняття «держава поза законом» відсилає до історико-правового терміну 

«людина поза законом», яке позначало особу, щодо якої держава відступала від 

зобов’язань та обмежень, які накладені законодавством, перш за все, 

кримінальним. Іншими словами, держава видає такій людині «чорну мітку», і 

не несе зобов’язання щодо дотримання прав і свобод людини щодо цієї особи 

та не накладатиме санкцій за скоєні проти неї правопорушення. Зазвичай такі 

санкції накладалися на осіб, що обвинувачувалися у тяжких злочинах чи 

переслідувалися з політичних міркувань. Наразі у державах, що оголосили себе 

правовими, такий механізм не застосовується. Таким чином, «держава поза 

законом» більше не розглядається як повноцінний член світового 

співтовариства. Також це поняття підкреслює, що в такій країні зафіксовано 

масові порушення прав людини, а її керівництво проводить політику, що 

несумісна з принципами міжнародного права. Нещодавнім прикладом 

використання цього поняття в публіцистиці стала редакційна стаття 

авторитетної американської газети New York Times «Держава поза законом 

Владіміра Путіна» [190]. 

Розглядаючи політику держав-парій, держав-ізгоїв та держав поза 

законом, можна виокремити такі їхні ознаки: 

1. Порушення прав людини. 

2. Виробництво зброї масового ураження, зокрема проведення ядерних 

випробувань. 

3. Ведення агресивної війни та скоєння воєнних злочинів. 

4. Фінансування та інша підтримка міжнародного тероризму. 

5. Масове застосування смертної кари. 

6. Недемократичний політичний режим. 

Власне, саме через вищеперелічені заходи окремі держави, наддержавні 

утворення на зразок ЄС, або ООН і накладають санкції на «держави-хулігани». 

Ця політика далеко не завжди досягає успіху. Серед останніх найуспішніших 
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випадків можна згадати «Всеосяжний план дій» (угоду щодо іранської ядерної 

програми), яка призвела до потепління відносин Ірану і Заходу та скасування 

анти іранських санкцій в обмін на відмову Тегерана створити власну атомну 

бомбу. 

Незважаючи на те, що держави-ізгої становлять реальну загрозу 

глобальному миру та безпеці, це поняття, так само як і поняття «держава-

невдаха» здебільшого застосовується як пропагандистське кліше, що може 

знівелювати значення цілого пласту наукових розвідок у цій царині. Подібним 

чином, наприклад, в українському політичному лексиконі, девальвувалися 

слова «зрада», «фашизм», «реформи», які вживаються у надзвичайно широкому 

значенні – відповідно до політичних поглядів автора. Таким чином, поруч із 

дієвою політикою провідних держав світу задля нейтралізації держав-ізгоїв, 

нагальною потребою є їхнє вивчення, подібно до того, як психологія та 

психіатрія вивчають людські девіації. 

 Популярність конструкцій «держава-невдаха», «держава-ізгой» та 

«держава-парія» зумовлена тим, що ці слова за потреби легко перетворюються 

на тавро, яким дуже зручно позначати недружню чи нелояльну державу, 

особливо якщо вона менша за розмірами, слабша економічно чи мілітарно. 

Створення образу України як «держави-невдахи» – давній тренд 

антиукраїнської пропаганди з боку Росії та лояльних до неї іноземних політиків 

(на зразок Президента Чехії Мілоша Земана чи лідера французької політичної 

партії «Національний фронт» Марін ле Пен). Він тягнеться коренями на кілька 

століть тому, коли російська історія та політична думка намагалися 

обґрунтувати думку про неможливість та недоцільність існування незалежної 

української держави. Незважаючи на розпад СРСР та появу незалежної 

України, в Росії залишається достатньо поширеною вищезгадана точка зору. 

Проте, якщо 10-20 років тому думка про те, що Україна – держава-невдаха, 

транслювалася переважно політиками та колумністами з маргінальними 

поглядами, то з 2014 року це стало наріжним каменем інформаційної війни 

Росії проти України. 
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Г. Почепцов визначає інформаційну війну як комунікативну технологію із 

впливу на масову свідомість. Метою такого впливу є внесення змін у структуру 

мислення людей, щоб отримати відповідні зміни у структурі їхньої поведінки 

[118, с. 20]. Інформаційна війна може тривати як у мирний, так і воєнний час, 

проте у другому випадку її роль зростає, адже переконання противника до 

припинення пору та здачі в полон, деморалізації населення та керівництва 

країни-противника, дозволить швидше досягти успіху. Враховуючи відкриту 

участь підрозділів російської армії у захопленні Криму, та приховану – у 

бойових діях проти українських військ на Донбасі, проведення таких заходів є 

абсолютно логічним кроком з боку російської влади та військового 

командування. 

Російські високопосадовці першого ешелону, які найчастіше коментують 

українсько-російські відносини (Д. Мєдведєв, С. Лавров, Д. Пєсков, В. Путін), 

уникають прямого найменування України як держави-невдахи. Вищезазначені 

особи здебільшого обмежуються більш дипломатичними формулюваннями, що 

зводяться до наступних положень: 

1. Україна – держава, яка штучно була сформована в часи СРСР з територій 

з різним історичним минулим та етнічним складом, внаслідок чого існує 

глибокий антагонізм між мешканцями різних частин нашої країни. 

2. Нинішня українська влада несамостійна в ухваленні своїх рішень, 

оскільки керується ззовні, перш за все з Вашингтона. 

3. Українська влада проводить політику, що суперечить інтересам 

українського народу, яка зводиться до конфронтації з Росією. 

Проте поняття «держава-невдаха» щодо України достатньо часто 

використовують діячі «другого ешелону», які достатньо повно  репрезентують 

сучасний політичний клас Росії. Серед них – політики (голова Служби 

зовнішньої розвідки РФ, раніше спікер Державної Думи Росії VI скликання А. 

Наришкін [97], депутат Думи А. Пушков [72]); науково-експертних кіл (С. 

Караганов [50], А. Дугін [113, с. 208]); медіа-сфери (Д. Кисельов [31], М. 

Лєонтьєв [76]). 
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Українська дослідниця О. Суший узагальнила основні принципи 

інформаційної війни, що проводиться Росією проти України: 

1. Доконаний та остаточний факт статусу України як держави-невдахи, що 

не може бути змінений. 

2. Самозадоволений, зверхній, а не тривожно-допоміжній характер заяв 

прихильників такої точки зору. 

3. Створення у реципієнта реваншистських настроїв і бажання втручання чи 

інтервенції до України [136, с. 73-74]. 

Українські політологи Т. Водотика та Є. Магда наводять чотири меседжі, 

за допомогою яких Росія проводить дискурсивні атаки на Україну [22, с. 250]: 

1. Заперечення української державності. 

2. Заперечення чи нівеляція суб’єктності України. 

3. Заперечення Майдану як громадянської ініціативи (тут мова йде не про 

конкретні події 2004 або 2013-2014 років, а про Майдан як українську форму 

політичної участі, агрегації та артикулювання інтересів тощо). 

4. Російська мова – маркер політичної, культурної, ідеологічної 

ідентичності, належності до «руського міра». 

Л. Смола зазначає, що кампанія з дискредитації України та нав’язуванні 

їй статусу держави-невдахи здебільшого проводилася засобами російського 

іномовлення, зокрема каналу «Russia Today» [130, с. 80]. Цей факт можна 

пояснити тим, що саме закордонна аудиторія, зокрема мешканці, політична та 

бізнес-еліта провідних країн Європи та США є головними споживачами 

російського пропагандистського меседжу «Україна – держава-невдаха».    

Окрім російських медіа, рефлексії на тему, що Україна є державою-

невдахою, публікувалися і в закордонних виданнях, зокрема й в таких 

авторитетних, як Bloomberg, Forbes, Huffington Post тощо. Слід зазначити, що 

вищеперелічені видання транслюють цю думку як певне припущення, варіант 

розвитку подій в Україні або точку зору колумніста чи політика, лояльного до 

Росії. Найчастіше це люди з ультралівими та ультраправими поглядами і, за 

рідкісним винятками, достатньо незначним політичним впливом. Проте 
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поширення меседжу російської пропаганди в інших країнах посилює позицію 

РФ в російсько-українському протистоянні, і потребує рішучої відповіді з боку 

української держави та наукового і медіа-середовища. 

Проте, слід зазначити, що ці тренди російської державної інформаційної 

політики стосуються не лише України, а й інших нелояльних до Росії 

пострадянських держав, зокрема Грузії, Молдови, країн Балтії. Досвід 

контролю над цими та подібними країнами у минулому дозволяє плекати 

наміри щодо відновлення такого панування у майбутньому. 

Незважаючи на те, що Україна не є державою-невдахою, протягом 26 

років своєї історії функціональна недієздатність вразила нашу державу ще 

сильніше, ніж інституційна неспроможність. Ця проблема охопила практично 

всі державні інститути, за рідкісними винятками. 

Можна навести такі основні форми функціональної недієздатності 

Української держави. 

1. Низька якість роботи органів державної влади, що відповідальні за 

розробку законодавства та ключових політичних рішень. На практиці це 

призводить до ухвалення неякісних законів, що потребують корегування, 

несвоєчасних та часто невірних рішеннь, що визначають зовнішню та 

внутрішню політику України, помилкових кадрових призначень тощо. 

2. Незадовільна робота правохоронних органів, судів та спецслужб. 

Найгострішими проявами функціональної недієздатності в цій царині є 

зростання рівня злочинності, високий рівень корупції та толерантності до неї, 

нестача суддів та повільна робота судів, неможливість захисту прав людини, 

відсутність повноцінного захисту країни від зовнішньої агресії – військової, 

інформаційної, кібернетичної. 

3. Низький рівень якості надання адміністративних послуг та складність 

ведення бізнесу (бюрократизм). 

4. Критичний стан інфраструктури, системи державної освіти та медицини. 
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Для подолання цих та інших проявів власної функціональної 

недієздатності українська держава застосовувала та застосовує наступні 

прийоми: 

1. Грошові вливання. 

2. Впровадження сучасних технологій, перш за все інформаційних. 

3. Дерегуляція, дебюрократизація та децентралізація. 

4. Кадрові зміни, зокрема через механізми відкритих конкурсів та люстрації. 

5. Залучення закордонної фінансової та експертної допомоги. 

Незважаючи на наявність серйозного прогресу у подоланні 

вищезазначених проблем переліченими методами, проблема функціональної 

недієздатності нашої держави продовжує залишатися на порядку денному. 

Швидкість, якість та послідовність перетворень є недостатніми для корінного 

подолання проблеми функціональної недієздатності в Україні, що дозволить їй 

посісти краще місце в Списку крихких держав, поруч із країнами-сусідами 

Центральної Європи. 

Висновки до Розділу 3. Саме належне виконання державою своїх 

функцій утверджує її авторитет, могутність та суверенітет, а отже й статус, 

тобто право називатися державою. У протилежному випадку це призводить до 

цілої низки негативних явищ – зростання злочинності, скорочення рівня життя, 

погіршення демографічної та екологічної ситуації, що засвідчує поступове 

перетворення держави на квазідержаву через функціональну недієздатність. Її 

можна визначити як 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 квазідержав, що вкрай сильно потерпають від 

функціональної недієздатності, існує поняття «держава-невдаха». Вона має 

серйозних 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 
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організаціях. Для  визначення приналежності конкретної країни до класу 

держав-невдах складаються спеціальні порівняльні списки (індекси), 

найвідомішим з яких є Індекс крихких держав (раніше – Індекс держав-невдах), 

що публікуються Fund for Peace та Foreign Policy. Цей та низка аналогічних 

рейтингів формуються на основі спеціальних показників, які вираховуються на 

основі аналогічних індексів з галузі економіки, демографії, соціології тощо, або 

безпосередньо зі статистичних звітів. Найгірші показники традиційно 

посідають найбідніші країни Африки, а також Сомалі та Сирія, що де-факто 

припинили своє існування внаслідок збройних конфліктів і розпалися на низку 

квазідержав з різним статусом. 

Попри наявність значної кількості проявів функціональної недієздатності 

(низька якість роботи органів державної влади, незадовільна робота 

правохоронних органів, судів та спецслужб, низький рівень якості надання 

адміністративних послуг та складність ведення бізнесу, критичний стан 

інфраструктури, системи державної освіти та медицини) Україна не є 

державою-невдахою. Водночас трагічні позиції Революції Гідності 2013-2014 

років та російської збройної агресії з 2014 року значно погіршили позицію 

нашої країни в Індексі крихких держав. Це свідчить про те, що саме нездатність 

державних органів виконати свою оборонну та правохоронну функції зробили 

країну слабкою та вразливою в часи суспільно-політичних потрясінь та війни. 

Поняття «держава-невдаха», окрім суто академічних досліджень, відіграє 

важливе значення в реальній політиці. Перш за все, такі політичні утворення, з 

огляду на їхню нестабільність та внутрішні деструктивні політичні процеси, 

становлять загрозу миру та безпеці. Низький рівень життя, транснаціональна 

злочинність, поширення хвороб, біженці та тероризм – це перші, і часто 

небезпідставні асоціації, що виникають при згадці держав-невдах. Причому 

тенденції останніх років свідчать, що число держав-невдах зростає, як і число 

збройних конфліктів, які ведуться на їхніх територіях. 

Екстремальним різновидом держав-невдах, що вимагає рішучої реакції з 

боку провідних країн світу та ООН, є держави-парії, держави-ізгої та держави 
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поза законом. Своєю політикою, що заперечує домінуючі у сучасному світі 

політичні цінності, вони наражаються на міжнародні санкції та повну чи 

часткову дипломатичну ізоляцію. При цьому слід визнати, що досвід війни в 

Сирії, ядерні випробування Північної Кореї та агресивна російська зовнішня 

політика засвідчили, що нинішня система стримування агресії недосконала і не 

допомагає зберігати людські життя та мир в усьому світі. 

Також поняття «держава-невдаха» перетворилося на усталений вираз, що 

широко вживається у ЗМІ, політичних промовах та пропаганді. Він має стійку 

негативну конотацію, спрямовану на виховання у реципієнта почуття 

зверхності та презирства щодо описаного суб’єкта політики. Саме тому часто 

поняття «держава-невдаха» вживається щодо недружніх до адресанта країн, 

незалежно від реального стану справ. 

Прикладом такого некоректного вживання є мова російської державної 

інформаційної політики та пропаганди, яка вживається при характеристиці 

України. Створення стійкого образу України як держави-невдахи – в Росії, в 

Україні, так в третіх країнах, є довгостроковим завданням російської держави, 

яке підпорядковане меті руйнування державної незалежності та територіальної 

цілісності України, і перетворення нашої країни на російський протекторат. 

Саме тому, теза про те, що Україна є державою-невдахою, яка широко 

транслюється Росією та її союзниками, потребує ґрунтовного осмислення та 

рішучої протидії. 
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РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СТАНОВИЩА 

КВАЗІДЕРЖАВ 

 

Квазідержави – це певною мірою «білі плями» на політичній мапі світу. 

Цей метафоричний вислів означає, що сучасне міжнародне право та політична 

географія часто «не помічають» їхнього існування, внаслідок чого ці утворення 

стають «невидимі» для більшості світу. 

Одним із перших актів, що ухвалюється органами влади новоствореної 

держави, є традиційне звернення до парламентів і народів світу, Організації 

об’єднаних націй із проханням про визнання. Зазвичай в цей час таке політичне 

новоутворення ще не має реального впливу і не здатна контролювати заявлену 

територію. Винятком є Косово, яке понад шість років розбудовувало свою 

державність (щоправда, за беззастережної підтримки західних союзників), і 

лише потім проголосило незалежність. Проте, якщо материнська держава не 

дає згоди на сецесію і розпалюється військовий конфлікт, про швидке визнання 

можна забути. 

Саме тому, 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. 

Російський правознавець Л. Карапетян зазначає, що головною причиною 

виникнення та існування невизнаних держав (в авторській термінології – 

територій з невизначеним правовим статусом) є неподолана суперечність між 

двома фундаментальними принципами міжнародного права – територіальної 

цілісності держав (непорушності кордонів) та права народів на самовизначення 
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[52, с. 23], що закріплені у ряді міжнародно-правових документів. 

Висловлюючись політологічними категоріями, суверенітет держави вступає в 

конфлікт з суверенітетом народу. 

Принцип територіальної цілісності держав прямо випливає з ідеї 

розуміння світу як сукупності незалежних держав, розділених чіткими 

кордонами, що утвердилася після Вестфальського миру 1648 року, який 

завершив Тридцятилітню війну. З часом цей принцип поширився на весь світ. 

Саме вищезгадана війна, на думку американського політолога Чарльза Тіллі, 

«була пряхою, з рук якої вийшов клубок європейських національних держав, а 

їхня внутрішня структура склалася внаслідок підготовки до війни» [140, с. 121]. 

Проте реальні умови для впровадження цього принципу з’явилися лише в 

середині ХХ століття, коли провідні країни світу заявили про відмову від 

ведення агресивних війн як засобу зовнішньої політики. 

У сучасну епоху принципи територіальної цілісності та непорушності 

кордонів записані у Статуті ООН та Заключному Акті Наради з питань безпеки 

та співробітництва у Європі в Гельсінкі (1975 р.). Так, в останньому сказано, що 

«Держави-учасники будуть поважати територіальну цілісність одне одного… і 

розглядають всі кордони одне одного як непорушні» [36, с. 6]. Звідти аналогічні 

положення потрапили до текстів конституцій країн світу. Прихильники цього 

принципу вважають, що стабільність проведених кордонів дозволяє зберігати 

мир між країнами і в майбутньому призведе до зникнення війн. Водночас 

опоненти підкреслюють, що за майже 40 років з дня підписання Акту цей 

принцип багато разів порушувався, і нинішні кордони не є ані остаточними, ані 

тим більше справедливими, оскільки відсутній єдиний критерій для їхнього 

проведення. 

Принцип права націй на самовизначення випливає з права народу на 

повстання, сформульованого мислителями англійського і французького 

Просвітництва. В якості гасла політичної практики цей принцип застосовувався 

вже в ХІХ столітті при боротьбі за незалежність Греції, Польщі, Болгарії тощо, 
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а на науковому рівні був описаний на початку ХХ століття в працях В. 

Вільсона, В. Леніна, К. Реннера тощо. 

Право націй на самовизначення є основою Декларації ООН про надання 

незалежності колоніальним країнам та народам (1960 рік), згадується в 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, а також практично в 

усіх документах, що стосуються прав людини, захисту національних та 

релігійних меншин. Таким чином, згідно з цим принципом, певна 

етнотериторіальна група може самостійно обирати своє політичне майбутнє. 

Опоненти беззастережного права націй на самовизначення зауважують, 

що точного, загальновизнаного тлумачення слів «народ» та «нація» немає; 

таким чином, реалізація цього права вкрай ускладнена та сумнівна. Як зазначає 

правник О. Тарасов, «правом на зовнішнє самовизначення володіють лише ті 

народи, які перебувають під колоніальною, іноземною або чужоземною 

окупацією. Корінні народи та різноманітні меншини мають право лише на 

внутрішнє самовизначення у рамках національного правопорядку [138, с. 20]. 

Іншими словами, відсутність чітких критеріїв і механізмів вирішення 

міжетнічних суперечностей може призвести до конфлікту з відповідними 

тяжкими наслідками. У дослідженні квазідержав цей момент має ключове 

значення, оскільки значна частина цих утворень з’явилася внаслідок 

етнополітичного конфлікту чи громадянської війни. 

На відміну від віртуальних держав/мікронацій або навіть держав-невдах, 

невизнані держави набагато краще досліджені наукою. Інтерес до цих утворень 

зумовлений їхньою конфліктогенністю – адже, як зазначалося, практично 

завжди невизнані держави народжуються внаслідок етнополітичного 

конфлікту, громадянської війни тощо. Окрім цього, існування невизнаних 

держав не передбачено сучасним міжнародним правом – мільйони людей та 

тисячі квадратних кілометрів виключені з системи міжнародних відносин. 

Таким чином, це серйозний виклик світопорядку та системі міжнародної 

безпеки, що, втім характерно для більшості квазідержав. 
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Російський дослідник А. Большаков визначає невизнану державу 

наступним чином: це державне утворення, яке позбавлене міжнародної 

правосуб’єктності, але має всі необхідні ознаки державності [13, с. 85]. 

Оскільки правосуб’єктність є наслідком процедури міжнародно-правового 

визнання, яка в цьому випадку не була здійснена, трапляється правовий казус, 

що не урегульований міжнародним правом, а, отже, відданий на відкуп 

виключно політичній практиці. 

Можна навести інше визначення, запропоноване конфліктологом Б. 

Верещагіним: «невизнані держави – політико-територіальні утворення, що 

виникають як фіксація у просторі і часі підсумків локальних конфліктів, що 

спровоковані дезінтеграцією масштабного геополітичного утворення». 

Основними її ознаками дослідник називає фактичний суверенітет в поєднанні з  

внутрішньою легітимацією, відсутність зовнішньої легітимації свого 

суверенітету, наявність держави-претендента та неявна легітимація претензії на 

знищення невизнаної держави [17, с. 5]. Тут варто відзначити очевидну 

прив’язку до розпаду СРСР чи іншої багатонаціональної країни, що робить 

неможливим пряме застосування цього визначення для Тайваню чи Палестини. 

Попри велике розмаїття причин виникнення квазідержав з ускладненим 

міжнародно-правовим становищем, критерієм їхнього виокремлення в окрему 

групу суб’єктів світової політики – невизнаних держав – є саме формально-

юридичний – відсутність широкого міжнародно-правового де-юре визнання. 

Головна проблема полягає у тому, що жоден міжнародно-правовий документ не 

роз’яснює, хто має визнати новоутворену державу, скільки має відбутися актів 

визнання, щоб її можна було назвати «повноцінною» державою. 

Слід зазначити, що це питання неодноразово було предметом розгляду на 

найвищому міжнародному рівні – на Паризькій мирній конференції (1919 р.), 

VII Панамериканській конференції (1933 р.), при створенні ООН (1945 р.), на 

Нараді з безпеки та співробітництва у Європі, що проходила у Гельсінкі (1975 

р.), під час підготовки Маастрихтського договору (1992 р.) тощо. 
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Зокрема, у 1971 р. у Огляді міжнародного права – документі, 

розробленому за ініціативою Генерального секретаря ООН, було складено 

перелік найважливіших аспектів визнання держав та урядів. Актуальність 

розробки Огляду була зумовлена стрімким розширенням кількості членів ООН 

через розгортання процесу деколонізації. До переліку увійшли такі проблеми: 

юридичні наслідки визнання, правонаступництво держав, регламентація 

дипломатичних відносин, поняття умовного визнання, проблема зворотної сили 

визнання, юридичні наслідки визнання де-юре та де-факто, юридичні наслідки 

політики невизнання [155, с. 6]. 

Важливим критерієм міжнародно-правового визнання держави є членство 

у різних міжнародних організаціях, перш за все, в ООН (хоча Організація не 

має повноважень для міжнародно-правового визнання держави). Проте, 

враховуючи, що рішення про прийняття нового члена до складу організації 

ухвалюється кваліфікованою більшістю голосів на Генеральній Асамблеї за 

згодою Ради Безпеки [145, с. 8], тобто для цього потрібен консенсус між усіма 

провідними гравцями світової політики, а бажання прилучитися до Об’єднаних 

націй у невизнаних держав, як вважається, є апріорі, то наявність чи відсутність 

членства в ООН, по суті, є вирішальним у визначенні статусу держави. 

У 1970 р. Генеральний Секретар ООН У Тан заявив, що «ООН ніколи не 

визнавала, і не визнає, і не думаю, щоб коли-небудь визнала, принцип 

відділення частин її держав-членів… Коли держава хоче стати членом ООН, і 

коли ООН приймає її як члена, то тим самим ООН визнає територіальну 

цілісність, незалежність і суверенітет цієї держави-члена» [121, с. 10]. По суті, 

друга теза повністю спростовує першу, оскільки, прийнявши нову державу, що 

відділилася від іншої, до свого складу, ООН цим самим визнає її та нові 

кордони. Тим не менш, офіційна позиція Організації: визнання держави чи 

уряду – це прерогатива держав, а ООН лише приймає нових членів до свого 

складу, оскільки є організацією, що об’єднує незалежні держави.  



116 
 

Прецедентами останніх років, що похитнуло це твердження, стало 

прийняття Палестини до складу ЮНЕСКО (2011 рік), та Косова – до складу 

УЄФА, ФІФА, МОК та низки інших організацій (2016 рік).  

Самі ж невизнані держави утворюють організації з «братами по 

нещастю». Як приклад, можна навести такі структури, як Співдружність 

невизнаних держав (СНД-2) та Товариство «За демократію та права народів», 

що функціонують на пострадянському просторі, Європейський вільний альянс, 

Футбольна асоціація нових федерацій тощо. Найвпливовішою світовою 

організацією є Організація націй та народів, що не мають представництва, яка 

об’єднує понад 40 подібних утворень. Зазначимо, що не всі з них є 

невизнаними державами (переважно це національні меншини, що вимагають 

автономії, наприклад, румунські угорці чи бури в ПАР). 

У цьому дослідженні буде використовуватися таке визначення невизнаної 

держави: це квазідержава, що має певну контрольовану територію, лояльне 

населення, функціонуючі органи публічної влади, проте позбавлена широкого 

міжнародно-правового визнання. 

Окрім глобальних подій світової історії, революції, громадянські та 

«звичайні» війни – теж сприятливі обставини для виникнення квазідержав 

такого типу, оскільки в такий період державні інститути ослаблені, зростає 

злочинність, життєвий рівень населення різко погіршується. Ці чинники 

стимулюють дезінтеграційні процеси і прагнення людей створити нові 

державно-політичні проекти – з метою самореалізації своїх ідеалів чи 

прагнення жити окремо від колишніх співгромадян. 

Але основною причиною появи нових квазідержав з ускладненим 

міжнародним становищем є сепаратистські (сецесіоністські) рухи, якими рухає 

ідея створення нової держави. В залежності від кількості прихильників та 

серйозності намірів такий рух може бути клубом за інтересами, громадською 

організацією, політичною партією, незаконним збройним формуванням тощо. І 

саме формат їхньої політичної діяльності визначає реакцію державних 

правоохоронних органів та спецслужб на діяльність сепаратистів. 
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Політичний сепаратизм – це рух за територіальне відокремлення тієї чи 

іншої частини держави з метою створення нового державного утворення або 

надання певній частині держави автономії за національними, мовними чи 

релігійними ознаками [115, с. 398-399]. Слово «політичний» зазвичай 

опускається, бо громадські, політичні і військові об’єднання, що ставлять за 

мету зміну державної приналежності певної території, апріорі є політичними. 

Оскільки зазвичай конституції країн світу не передбачають права на сецесію – 

вихід зі складу держави її частини, то заклики та дії, спрямовані на відділення 

від країни її частини з метою створення нової чи приєднання до іншої держави, 

автоматично кваліфікуються компетентними органами як кримінальний злочин 

– посягання на територіальну цілісність держави, який жорстко переслідується і 

карається. 

Окрім понять «сепаратизм» і «сецесія», існують і інші формулювання в 

мові науки та публіцистики для позначення цих процесів. Приміром, у ході 

розпаду Югославії і створення незалежної Словенії з’явився унікальний термін 

– «роздруження», що позначав процес мирного, добровільного, визнаного 

Белградом виходу із югославської співдружності. Цей процес, за версією 

словенської сторони, міг здійснюватися в наступних варіаціях: 

• «роздруження» за договором; 

• спроба завадити «роздруженню» насильницьким шляхом; 

• переважно одностороннє «роздруження» [24, с. 18-19]. 

Варто зазначити, що концепція «роздруження» використовувалася для 

політико-правового та інформаційного обґрунтування створення не лише 

Словенії, а й незалежних Хорватії, Македонії, мусульманської Боснії, хоча й не 

настільки успішно. Причиною цьому стала їх географічна близькість до Сербії 

та відсутність національного консенсусу та беззастережної підтримки 

іноземних держав незалежності колишніх югославських республік, що зробило 

неможливим мирний характер цього процесу. 

Основними декларованими причинами сепаратистських рухів зазвичай є 

недотримання етнічних, мовних, релігійних, соціальних прав населення на 
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певній території, зокрема різного роду меншин, що там компактно проживають, 

загальна асиміляційна політика центрального уряду, а також апеляція до 

історичних фактів минулого. На практиці ж, сепаратизм – набагато складніший 

феномен, де окрім вищеназваних чинників варто пам’ятати про особисті 

політичні амбіції лідерів цих рухів, прорахунки центрального уряду у 

внутрішній політиці, прагнення країн-сусідів посилити свій вплив, розколоти 

чи знищити державу-конкурента, використовуючи сепаратизм. У будь-якому 

політичному конфлікті на рівні мегаполітики за кожною із сторін стоять інші 

впливові її суб’єкти (великі держави, регіональні лідери, транснаціональні 

корпорації тощо). Сепаратистські конфлікти – не виняток. 

А. Цуциєв підкреслює, що історичне підґрунтя сепаратистського руху 

передбачає обов’язкове використання технології трансформації історичних 

сюжетів у ідеологічні конструкції із застосуванням кількох конструкцій: 

• передування («Ми раніше!»). 

• наступність («Наші великі предки…»). 

• справедливість і несправедливість («Справедливо, що наша етнічна група 

отримала право на…) [153, с. 30]. 

Саме тому прагнення до відокремлення і створення власної держави 

видається найкращим способом розв’язання існуючих проблем. Водночас такі 

дії зазвичай не знаходять підтримки серед світового співтовариства, яке, втім, 

не здатне жорстко протидіяти сепаратизму, дотримуючись принципу 

невтручання у внутрішні справи держав. Таким чином, феномени сепаратизму 

та поява невизнаних держав співвідносяться як процес і його логічний 

результат. 

А. Цуциєв наводить п’ять різновидів політичного сепаратизму, всі види 

якого можна знайти, досліджуючи квазідержави: 

• відносно успішний (Придністров’я); 

• переможний (Косово); 

• інтегрований (Гагаузія); 

• тліючий (Каталонія); 
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• розгромлений (Чечня) [153, с. 7-8]. 

Як свідчить історія, у переважній більшості випадків сепаратизм, що 

призводить до створення квазідержави інституційного типу, зокрема 

невизнаної держави, має етнічне забарвлення (серед винятків – створення 

Придністров’я і Тайваню). Російський науковець та правозахисник Г. 

Старовойтова виокремлює наступні стадії цього процесу, що в авторській 

термінології має назву «самовизначення через сецесію»: 

1. Відчуття загрози. 

2. Народний опір. 

3. Конфлікт стає фактом суспільної свідомості. 

4. Поява ідеї автономії. 

5. Пошук визнання за кордоном. 

6. «Війна законів». 

7. Використання примусу центральним урядом. 

8. Радикалізація сторін. 

9. Економічна блокада. 

10. Застосування зброї. 

11. Поява перших жертв. 

12. Початок війни [133, с. 162-168]. 

Проте держави світу вкрай болісно сприймають зміну світових кордонів. 

Прикладом цьому може служити кривавий боснійський етнополітичний 

конфлікт (1991-1995 роки), що супроводжувався виникненням одразу кількох 

квазідержав. Його підсумком стало збереження Боснії і Герцеговини як єдиної, 

нехай навіть дуже децентралізованої і слабкої країни, де-факто розділеної на 

три частини за етнічною ознакою. При всій суперечливості та невизначеності 

поняття «самовизначення через відокремлення», низка дослідників, політиків, 

дипломатів неодноразово намагалися сформулювати підстави, коли сецесія є 

мотивованою, виправданою і доцільною. Приміром, Г. Старовойтова наводить 

такі критерії самовизначення: 

1. Нестерпність існування (порушення прав людини).  



120 
 

2. «Історичні права» на територію (апеляція до фактів минулого).  

3. Етнічний склад населення (моноетнічність сприяє успіху сецесії).  

4. Народне волевиявлення (референдум). 

5. Відповідальність за наслідки (питання про перехідний період) [133, с. 

169-176]. 

На думку А. Цуциєва, існує три виправдальних варіанти для 

відокремлення від держави її частини: 

1. Сецесія дозволена для конструюючих частин федерацій. 

2. Дезінтеграція федеративної держави, внаслідок якої її складові можуть 

скористатися правом на самовизначення з міркувань самозахисту.  

3. Наявність у конституції країни закріпленого і формалізованого права на 

сецесію [153, с. 56-57]. 

Американський політичний філософ А. Б’юкенен, аналізуючи процес 

сецесії з моральної точки зору, наводить такі аргументи на її користь: 

1. Захист свободи. 

2. Збільшення різноманіття. 

3. Збереження чистоти лібералізму. 

4. Обмежені цілі політичних союзів. 

5. Спрощення вступу в союз. 

6. Уникнення дискримінаційного перерозподілу. 

7. Досягнення більшої ефективності. 

8. Самовизначення в чистому вигляді, або націоналістична аргументація. 

9. Збереження культур. 

10. Самозахист. 

11. Виправлення минулих несправедливостей. 

12. Згода [14, с. 56-114]. 

З точки зору політології, безперечно, найбільш значущими є аргументи 5 

(втрата легітимності центральним урядом), 7 (економічна доцільність), 8 

(прагнення побудови національної держави), 10 (загроза геноциду). Інші 
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аргументи належать до сфери політичної філософії та етики (1-4, 12), або 

скоріше є скоріше приводом, аніж причиною, для відділення (5, 6, 9, 11). 

Порівнюючи концепції доцільності самовизначення через 

сепаратизм/сецесію Старовойтової, Цуциєва і Б’юкенена, варто відзначити, що 

всі три автори наголошують на законності і навіть потрібності сецесії за певних 

умов – економічної доцільності чи національного пригноблення, 

недемократичного політичного режиму з обов’язковим перехідним періодом. 

Вочевидь, історичним взірцем такої операції можна вважати «оксамитове 

розлучення» Чехії та Словаччини в 1993 р., яке одразу ж було санкціоноване 

світовим співтовариством. 

Проте такий мирний варіант – велика рідкість. Аналізуючи трагічні події, 

що сталися на пострадянському просторі у 90-х роках ХХ ст., А. Гушер 

виокремлює наступні стадії конфліктів, що завершилися появою квазідержав 

(переважно невизнаних держав):  

1. Стадія радикального розмежування суспільно-політичних настроїв і сил в 

колишніх союзних республіках. 

2. Внутрішні збройні конфлікти. 

3. Виникнення нових державних утворень у вигляді «так званих невизнаних 

республік». 

4. Подальша боротьба цих республік за міжнародне визнання [25, с. 3]. 

Точкою неповернення тут, як і в будь-якому конфлікті, традиційно є 

масова загибель людей від рук протилежної сторони. Зазвичай це масові 

жертви серед цивільного населення. Наприклад, для конфлікту в Косово це 

була різанина в с. Рачак 15 січня 1999 року, нагірно-карабахського – вірменські 

погроми в Сумгаїті та Баку 27-29 лютого 1988 року тощо. Після одночасної 

загибелі великої кількості людей відбувається різка ескалація протистояння і 

уникнути збройного конфлікту практично неможливо. На жаль, зазвичай такі 

епізоди зазвичай носять загадковий, провокативний характер, і можуть бути 

інспіровані третіми силами, що особисто зацікавлені у поглибленні конфлікту. 

Об’єктивне розслідування причин та обставин трагедії стає неможливим. 
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Протистояння стає особливо гострим, коли материнські держави в таких 

конфліктах теж нещодавно здобули незалежність і ще не встигли ані здобути 

підтримку та визнання світу, ані хоча б розпочати державне будівництво. 

Певною мірою, це символічно, що керівники материнської держави ще 

нещодавно були активними борцями за незалежність, а тепер жорстко 

засуджують сепаратистів, у чому останні вбачають лицемірство і подвійні 

стандарти. М. Колеров наводить наступні чинники формування квазідержав, що 

виходять зі складу нових незалежних держав, розглядаючи в якості прикладу 

події розпаду СРСР та Югославії: 

• відмова з боку материнської держави визнати суверенізацію частини 

своєї території; 

• війна, що має характер «змагання суверенітетів»; 

• наявність етнічних чисток та біженців; 

• наявність значної чи абсолютної більшості громадян держави-протектора 

на конфліктній території; 

• форма державного правління у вигляді президентської республіки в 

країнах-сторонах конфлікту; 

• інтернаціоналізація врегулювання; 

• принциповий і консенсусний характер проблеми суверенітету для кожної 

із сторін [56, с. 5-6]. 

Проте зазвичай такі локальні конфлікти закінчуються підписанням угоди 

про припинення вогню. Оскільки протистояння, що завершилося розгромом 

недовготривалих сепаратистських утворень, не становить інтересу для цього 

дослідження, слід розглянути варіант фактичної поразки материнської держави, 

отже перемоги і фактичного унезалежнення нової квазідержави. Попри їхню 

перемогу над зазвичай сильнішим противником, світове співтовариство не 

поспішає ані визнавати їхню незалежність, ані надавати підтримку – «молода 

республіка» опиняється в ізоляції. 

Ю. Солозобов наводить кілька причин невизнання новостворених держав. 

По-перше, на думку, дослідника, це застосування провідними державами світу 
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політики подвійних стандартів, коли одним народам «надається дозвіл» на 

самовизначення, а іншим – ні. По-друге, існування поза правовим полем і 

міжнародна ізоляція, з точки зору автора, неминуче призводить до 

криміналізації квазідержави, розбудови «сірої економіки», її перетворення на 

фактор міжнародної напруги тощо. По-третє, це страх перед тим, що приклади 

вже існуючих квазідержавних утворень створять небезпечні прецеденти для 

подібних акцій у майбутньому [132, с. 131]. 

І. Кудряшова, аналізуючи державотворчі процеси в невизнаних державах, 

наводить такі чинники, що ускладнюють їхнє існування: 

1. Приналежність до транскордонної периферії, що підтримує вплив різних 

зовнішніх центрів, а також «транзитний »характер територій, що перешкоджає 

їхній територіальній, національній та політичній консолідації. 

2. «Приватизація» держави, тобто поширення неформальних практик через 

досвід перебування у складі імперій та збройні конфлікти. 

3. Відсутність матеріальних ресурсів, зокрема кваліфікованих кадрів, для 

розвитку сучасної економіки та інфраструктури [73, с. 35]. 

Взявши за приклад міжнародно-правовий статус найбільш відомої 

квазідержави Європи – Республіки Косово – та проаналізувавши позиції 

світового співтовариства з приводу її незалежності, можна сформулювати 

загальне правило. Не схильні підтримувати незалежність нових держав, чия 

поява не є цілком законною з точки зору міжнародного права та консенсусною 

у світовій політиці, ті країни, що:  

1. Мають вороже налаштовані квазідержави на своїй де-юре території 

(приклад – Азербайджан, що втратив 15% території а підсумками конфлікту в 

Нагірному Карабаху). 

2. Мають автономії, сформовані за етнічною ознакою, що вимагають 

підвищення свого статусу аж до відокремлення (приклад – Іспанія, що бореться 

із сепаратистським рухом в Басконії і Каталонії). 
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3. Мають численні національні меншини, серед яких поширені ідеї 

сепаратизму (приклад – Словаччина, де є численна угорська національна 

меншина з іредентистськими настроями). 

4. Мають неурегульовані прикордонні суперечності з сусідами (приклад – 

Македонія, що має напружені відносини з сусідньою Грецією). 

5. Мають дружні чи партнерські відносини з материнською державою 

(приклад – Греція). 

Інші ж держави, що не підтримують це питання, схильні рухатися у 

фарватері політики країни-регіонального лідера чи не проявляють інтересу до 

цього питання. Щодо деяких квазідержав, зокрема Палестини, Косова, 

Тайваню, Абхазії та Південної Осетії у світі сформулювалося два 

антагоністичні блоки – на чолі з США та Росією відповідно. Від третини до 

половини країн світу займають нейтральну, відсторонену позицію, в залежності 

від ситуації демонструючи симпатію щодо одного чи іншого блоку (таку 

тактику, до речі, сповідують Індія та Китай). Таке жорстке протистояння між 

двома колишніми антагоністами холодної війни ще раз свідчить про потенційну 

вибухонебезпечність проблеми невизнаних держав та необхідність 

якнайскорішого її вирішення. 

Відповідно до ступеня визнаності та близькості до членства в ООН,  

невизнані держави сучасного світу можна поділити на наступні групи: 

1. Країни, що не визнані жодним суб’єктом світової політики – абсолютно 

невизнані держави (приклад – Сомаліленд). 

2. Країни, що визнані лише країнами, що не є членами ООН – власне 

невизнані держави (приклад – Нагірний Карабах). 

3. Країни, що визнані однією або кількома державами-членами ООН – 

частково визнані держави (приклад – Північний Кіпр). 

a) Країни, визнані однією або кількома державами-постійними членами 

Ради Безпеки ООН (приклад – Косово). 

Також варто зазначити про існування ще одного поняття в цій лінійці – 

частково невизнані держави (приклад – Ізраїль). Держави з цієї групи є 
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повноправними учасниками суб’єктами міжнародних відносин та 

міжнародного права, і зазвичай квазідержавами не є. Той факт, що з різних 

причин  їх не визнають деякі країни, не обмежує їхній суверенітет. Навіть 

вищезгадана Конвенція Монтевідео у наступних своїх пунктах проголошує, що 

«політичне існування держави не залежить від визнання іншими державами» 

[160]. 

Досить часто причиною відсутності визнання та дипломатичних відносин 

є велика відстань між країнами чи мала площа і політичний вплив однієї з них 

(наприклад, острівні держави Тихого океану) Водночас відсутність 

дипломатичного визнання з вагомих політичних причин свідчить про певні 

проблеми, з якими стикається країна при здійсненні своєї зовнішньої політики. 

Іншим критерієм для класифікації невизнаних держав є контроль над 

територією, на яку вона претендує. Відповідно до цього параметру сучасні 

невизнані держави поділяються на: 

I. Невизнані держави, що повністю або майже повністю контролюють 

територію, на яку претендують (приклад – Придністров’я). 

II. Невизнані держави, що частково контролюють територію, на яку 

претендують (приклад – Тайвань). 

III. Невизнані держави, що фактично перебувають під міжнародним або 

іноземним управлінням (приклад – Косово). 

IV. Невизнані держави, що частково перебувають під недружньою 

військовою окупацією (приклад – Західна Сахара). 

Можна виокремити такі ознаки невизнаних держав: 

1. Наявність основних ознак держави – контрольованої території, лояльного 

населення, дієвих органів управління, власної системи законодавства. 

2. Відсутність широкого міжнародно-правового визнання. 

3. Перебування у міжнародній ізоляції (дипломатичній, економічній, 

транспортній тощо). 

4. Наявність відносно потужних збройних сил, структур охорони 

громадського порядку, державної безпеки та парамілітарних груп. 
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5. Напружені відносини з материнською державою. 

6. Наявність держави-протектора. 

7. За рідкісними винятками, моноетнічний чи монорелігійний склад 

населення. 

8. Наявність державно-історичної міфології та підвищена увага до 

державних символів. 

9. Виконання функцій офшорних зон та порто-франко. 

10. Складна економічна і криміногенна обстановка. 

11. Невелика площа і кількість населення. 

12. Унітарна форма державного устрою. 

13. Форма державного правління у вигляді президентсько-парламентарної чи 

президентської республіки. 

14. Недемократичний політичний режим. 

15. Законодавчий дозвіл на подвійне (множинне) громадянство. 

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. Цей процес можна назвати легітимацією, тобто підтвердженням 

законності та справедливості свого існування. Адже утвердження власної 

державності і здобуття членства в ООН є головною декларованою метою 

невизнаних держав, оскільки це сприяє підвищенню авторитету країни в світі та 

допоможе розв’язати конфлікт. Існує два аспекти легітимації невизнаних 

держав – внутрішній та зовнішній. 

Внутрішню легітимацію невизнаної держави доцільно розглядати як 

єдиний процес забезпечення прийнятного для населення рівня життя, 

інфраструктури, безпеки, послуг і задоволення культурних потреб. Очевидно, 

що без підтримки власного населення будь-яка квазідержава не зможе довго 

протриматися – навіть за сильної зовнішньої підтримки. 

Водночас варто зауважити, що нерідко внутрішня легітимність режиму 

забезпечується неправовими методами у вигляді залякування, вигнання, 
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переслідування, знищення інакодумців. Якщо протистояння між невизнаною 

державою і материнською державо має також етнічний чи релігійний характер, 

як це було в Косово, це може обернутися діями з ознаками геноциду – коли 

обидві сторони до, під час та після конфлікту репресують представників 

нелояльних спільнот. 

Зовнішня легітимація невизнаної держави є набагато важливішою і 

складнішою за структурою. Тому при дослідженні цього процесу варто 

розділити його на кілька напрямків: символічний, правовий, політичний, 

ідеологічний, історичний тощо. 

Символічна легітимація невизнаної держави здійснюється шляхом 

розробки, встановлення та культивування державних символів (прапор, герб, 

гімн), інституту громадянства з відповідним документальним оформленням 

(видача паспортів, посвідчень та довідок), запровадження власних знаків 

розрізнення для однострою військових та поліцейських формувань, демаркації 

кордонів, введення власної грошової одиниці, поштових марок, автомобільних 

номерних знаків тощо. 

Надзвичайно великою проблемою для невизнаних держав та їхнього 

населення є питання громадянства. З одного боку, цей інститут є однією з 

найважливіших ознак незалежної держави. Проте з іншого боку, оскільки для 

світової спільноти цих держав і населення, що там проживає, зазвичай не існує, 

то не визнаються за кордоном і документи, що видаються їх компетентними 

органами. Саме тому практично в усіх невизнаних державах дозволене 

подвійне (множинне) громадянство. Та й сам невизнаний режим, попри свій 

статус, прагне підтримувати хоча б мінімальні контакти із зовнішнім світом – 

через системи транспорту і зв'язку, культурне, наукове та спортивне 

співробітництво. Для свого представництва на світовій арені невизнані держави 

змушені вдаватися до посередництва міжнародних організацій, країн-

«дипломатів» або впливових держав регіону, країн-протекторів. Інколи 

інтереси невизнаної держави представляє навіть материнська держава, 

особливо якщо градус напруги є низьким, йдеться про неполітичну сферу 
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суспільного життя, чи немає іншого виходу. Зокрема, угода про взаємне 

визнання деяких документів підписана між Молдовою та Придністров’ям [119], 

але на практиці не виконується.  

Економічна легітимація невизнаних держав – їхнє найбільш слабке місце. 

Ці утворення прагнуть довести, що їх існування не тільки законне, а ще й 

фінансово вигідне і самодостатнє, в першу чергу для населення. Та 

господарство переважної більшості невизнаних держав зруйноване внаслідок 

військових конфліктів, а його відновлення ускладнене через невизначений 

політико-правовий статус регіону. Наслідки невизнаного статусу – відсутність 

іноземних інвестицій, економічна і транспортна блокада «молодої республіки». 

Тому часто їхній бюджет поповнюється не зовсім законними засобами – 

контрабандою чи напівлегальною торгівлею. Тому невизнані республіки 

традиційно отримують дотації від держав-протекторів. 

У ідеолого-інформаційному вимірі до роботи з легітимації невизнаних 

держав активно залучаються журналісти, історики, дипломати, політики, що 

прагнуть переконати світову громадськість у правоті позиції органів влади 

невизнаної держави. Активна інформаційна політика, що ставить за мету 

обробку громадської думки по всьому світові, створюючи відповідний 

політичний міф. Аналізуючи конфлікт в Нагірному Карабаху, конфліктолог П. 

Чистяков виокремив низку міфотворчих сюжетів, що використовувалися ЗМІ та 

політиками з обох сторін конфлікту: 

1. «Це наша земля».  

2. «Вони почали першими». 

3. «Ми постраждали більше за всіх». 

4. «Нам заважають на шляху до миру» [150, с. 128-129]. 

Історичний досвід доводить, що зазвичай невизнані держави проводять 

досить ефективне інформаційне прикриття своїх дій. Цьому сприяє створення 

власної системи засобів масової інформації, перш за все телебачення, а також 

залучення ЗМІ держави-протектора. Втім, цей продукт спрямований переважно 

для внутрішнього, а не зовнішнього споживання, слугуючи ще одним засобом 
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консолідації народу «молодої республіки». Наприклад, О. Гуськова окреслює 

основні стереотипи, що були успішно використані у ході розпаду Югославії 

противниками Белграда: 

1. Показати новонароджений конфлікт як протистояння демократії 

(Словенія, Хорватія) та комуністичної диктатури; 

2. Створити образ керівників Югославії як ортодоксальних комуністів; 

3. Створити образ ворога, відповідального за конфлікт; 

4. Підготувати привід для покарання агресора [24, с. 8]. 

У політичній сфері легітимація невизнаних держав здійснюється через 

будівництво власної системи державного управління, системи права, створення 

Збройних Сил, систем охорони громадського порядку і державної безпеки. 

Практично всі невизнані держави постулюють себе як демократичні 

країни – це фіксується в законах і конституції країни. Цим вони хочуть 

підкреслити свою відмінність від материнської держави, що буцімто займається 

економічним і національним гнобленням народу «молодої республіки». 

Зокрема, гарантуються права та свободи людини, на систематичній основі 

проводяться вибори до органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Винятком тут є «Ісламська держава». 

На практиці, серед квазідержав цього типу демократичних принципів 

дотримуються не завжди. Це обумовлено двома причинами. По-перше, як вже 

було сказано, створення невизнаної держави майже завжди супроводжується 

етнічними чистками і вигнанням інакодумців. По-друге, навіть після закінчення 

конфлікту, політичні погляди, що опозиційні до курсу уряду невизнаної 

республіки та/або заклики до потенційної реінтеграції, часто прирівнюються до 

державної зради з відповідним кримінальним переслідуванням. 

Аналіз конституцій невизнаних держав свідчить, що в переважній 

більшості цих утворень встановлена змішана президентсько-парламентарна 

форма правління, що характеризується найбільшими повноваженнями глави 

держави за номінально демократичної конституції і політичного режиму. Таку 

форму правління японський дослідник Кімітака Мацузато влучно назвав 
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«патронним президентством». Його головною ознакою є те, що влада 

президента підкріплена не лише значними конституційними повноваженнями, а 

й численними клієнтелістськими угрупованнями [49, с. 133]. Досить довго 

Абхазія, Придністров’я чи Тайвань сприймалися виключно як власний 

політичний проект Владислава Ардзінби, Ігоря Смирнова та Чан Кайши. Проте 

слабкість режиму неминуче проявляється, коли президент старіє, хворіє, 

помирає чи в інший спосіб самоусувається від виконання обов’язків. Втім, це 

характерно не лише для невизнаних держав, а для звичайних президентських чи 

суперпрезидентських республік (на зразок Куби чи Туркменістану). 

У невизнаних держав зазвичай досить потужна армія, часто підкріплена 

збройними силами держави-протектора (наявність їхніх військових баз, 

надання допомоги в охороні кордону з материнською державною тощо). Це 

обумовлено не лише загрозою силової реінтеграції, а й служить засобом 

єднання народу і його мобілізації перед реальними чи уявними ворогами. З 

цією ж метою створюється солідний апарат поліції та спецслужб. 

Апріорі вважається, що кожна невизнана держава прагне стати 

повноправним учасником світової спільноти та отримати крісло в ООН. Про це 

свідчать і офіційні заяви та документи, що надходять з цих країн. Проте на 

практиці часто спостерігається і зворотна тенденція – бажання максимально 

використати статус невизнаної держави у політичних, економічних чи інших 

цілях. Причому це може використовуватися не лише населенням та елітою 

невизнаних держав, а й більш впливовими силами, перш за все державами-

протекторами. Прикладом можуть слугувати відносини Вірменії та Нагірного 

Карабаху, коли підкреслено не визнаючи державність останнього, Вірменія 

фактично здійснює контроль над окупованою територією Азербайджану і не 

допускає туди міжнародні миротворчі сили. 

З правової точки зору, невизнані держави традиційно апелюють до права 

націй на самовизначення, а також до документів, де таке право закріплене в тій 

чи іншій формі. Це Статут ООН, Декларація ООН про надання незалежності 

колоніальним країнам і народам, Міжнародний пакт про громадянські і 
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політичні права, Міжнародний пакт про економічні, культурні і соціальні права, 

конституції і декларації незалежності інших невизнаних держав. 

Одним із найважливіших і водночас дуже контраверсійних міжнародно-

правових документів, що стосується досліджуваної проблеми, є Рішення 

Міжнародного Суду ООН у справі одностороннього проголошення 

незалежності Косова від 22 липня 2010 року. Суд, зазначивши, що правомочний 

розглядати це питання, ухвалив рішення про те, що одностороннє 

проголошення незалежності Косова не порушує норм міжнародного права. 

Основним аргументом на користь цієї позиції було твердження про те, що 

створення нової держави зазвичай відбувається в результаті прийняття 

декларації незалежності, що може викликати невдоволення вже існуючих 

держав. Проте рішення про визнання держав – це прерогатива кожної окремої 

держави, а не ООН, Ради Безпеки чи Міжнародного Суду. В пояснювальній 

частині рішення говориться про те, що «…іноді декларація призводила до 

створення нової держави, а іноді ні. Проте в жодному випадку практика… не 

дозволяє говорити про те, що акт промульгування декларації розглядався як 

такий, що суперечить міжнародному праву [157]. Цим рішенням Міжнародний 

Суд проілюстрував дві тенденції у своїй роботі – схильність до прийняття 

компромісних рішень та прагнення «сховатися» від конкретних відповідей за 

юридичною казуїстикою, віддаючи вирішення проблеми на розгляд конкретних 

країн. 

По суті, Суд дав негативну відповідь на суто теоретичне питання: «Чи є в 

якому-небудь міжнародно-правовому документі, що має юридичну силу, пряма 

заборона на самовільне проголошення незалежності політико-територіальною 

одиницею?». Рішення підкреслило небезпеку політики подвійних стандартів у 

цьому питанні і необхідність вироблення загальноприйнятих принципів 

визнання держав, оскільки «косовський прецедент» значно актуалізував цю 

проблему. Історія успішного відділення Косово від Сербії, визнання Косова з 

боку більшості держав світу та низки впливових організацій, а також Рішення 
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Міжнародного Суду неодноразово експлуатувалося багатьма суб'єктами 

політики, зокрема Росією при  анексії Криму.  

З точки зору прихильників незалежності Косова (США та більшості країн 

ЄС), цей випадок є унікальним, оскільки в 90-х роках ХХ століття. Белградом 

здійснювався цілеспрямований геноцид косовських албанців, і тому не може 

бути застосований ще де-небудь. Їхні опоненти, перш за все, Росія, 

стверджують, що після цього принцип територіальної цілісності вже не є 

домінантою міжнародного права, отже кордони держав можуть і повинні 

переглядатися, що засвідчило визнання РФ та кількома іншими країнами 

незалежності Абхазії та Південної Осетії у 2008 р. Зрозуміло, що аналогічну 

позицію займають лідери існуючих невизнаних держав по всьому світу, 

зокрема посилання на «косовський прецедент» були використані при створенні 

Південного Судану в 2011 році. 

Сепаратистські рухи в інших країнах теж вимагають легального 

відокремлення, щоб наслідувати шлях Косово. Позитивний досвід вже є: у 2014 

році в Шотландії відбувся санкціонований Лондоном референдум про 

незалежність, на якому більшість виборців висловилася проти неї.  

Невизнані держави є прихильниками конститутивної теорії державності. 

Як зазначав один із авторів цієї теорії Ф. Мартенс: «Держава виникає й існує 

самостійно. Визнанням лише констатується її народження… [це] не більше, як 

формальне засвідчення певного факту, що здійснився. Кожна держава може 

констатувати міжнародну незалежність створених держав і не зобов'язана 

вичікувати її визнання з боку інших, більш зацікавлених держав» [87, с. 130]. 

Таким чином, з боку теорії держави і права невизнані держави теж мають 

вагомі положення для аргументації власних прав на самостійність. 

Функціонування невизнаних держав можна розкрити також через такі 

важливі аспекти їхньої зовнішньої політики, як відносини з державою-

протектором і материнською державою, оскільки саме ці вони здійснюють 

визначальний вплив на їхню життєдіяльність. Водночас інші держави, за 

винятком провідних гравців світової політики, через географічну віддаленість, 
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невизнання «молодої республіки» чи відверте небажання втручатися, чинити 

подібний вплив, зрозуміло, не можуть. 

Можна виокремити наступні моделі відносин між невизнаною державою 

та країною-протектором: 

1. Модель партнерства (приклад – Нагірний Карабах і Вірменія). Держава-

протектор надає невизнаній державі повний комплекс всіх видів підтримки, 

проте остання зберігає самостійність і має самодостатню політичну систему. 

2. Модель заступництва (приклад – Косово і США). Невизнана держава 

повністю залежна від держави-проектора в економічному і політичному плані, 

проте остання всіляко підтримує її суверенітет і служить гарантом його захисту 

за відповідними домовленостями. 

3. Модель псевдонезалежності (приклад – Південна Осетія і Росія). 

Незалежність невизнаної держави має формальний характер, відбувається 

повна інтеграція з державою-протектором, неодноразово на офіційному рівні 

декларується прагнення увійти до складу цієї країни. 

Між невизнаною державою та материнською країною існують такі моделі 

відносин: 

1. Модель протистояння (приклад – Нагірний Карабах і Азербайджан). 

Материнська держава декларує готовність здійснити реінтеграцію силовим 

шляхом, зберігається висока напруга у зоні конфлікту, демаркаційна лінія між 

сторонами є ареною постійних зіткнень. 

2. Модель розвитку (приклад – Китай і Тайвань). Материнська держава не 

приховує свого бажання реінтегрувати неконтрольовану територію, демонструє 

готовність до компромісу. Невизнана держава заявляє, що орієнтована на 

незалежність, проте не відкидає ідею нового міждержавного союзу. Ситуація 

характеризується незначним або середнім градусом напруги у зоні конфлікту. 

3. Модель співробітництва (приклад – Північний Кіпр і Кіпр). Обидві 

сторони бажають розв’язання конфлікту і об’єднання, низький рівень напруги у 

зоні конфлікту. 
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Всі сучасні невизнані держави народилися у протистоянні з 

материнськими країнами. Попри те, що вони змогли відстояти свою 

незалежність, і у зонах конфлікту встановлено, хоч і хиткий, але, мир, проблема 

залишається нерозв’язаною. Материнські держави намагаються дипломатичним 

шляхом повернути контроль над неконтрольованими територіями, держави-

протектори, в свою чергу надають невизнаним республікам всіляку підтримку, 

а самі вони з різним успіхом продовжують державне будівництво. На 

міжнародному рівні тривають численні, повільні, абсолютно безрезультатні 

переговори з врегулювання за участю посередників, серед яких традиційно 

країни-сусіди сторін конфлікту, Росія, США, Євросоюз чи його члени, впливові 

міжнародні організації. 

З огляду на існування великої кількості невизнаних держав у минулому, 

можна стверджувати, що міжнародне співтовариство вже накопичило певний 

досвід вирішення цієї проблеми. Проте очевидно, що попри наявність певних 

«історій успіху» (наприклад, Дейтонської угоди, що завершила війну в Боснії та 

Герцеговині), ця проблема не лише не вирішується, а й загострюється, що 

переконливо доводять військові конфлікти в Іраку, Сирії та Україні. 

Водночас, з огляду на світові тенденції минулої чверті століття – 

глобалізації, розвитку міжнародного права та появу великої кількості 

міжнародних організацій, доцільно вести мову про порядок та перспективи 

врегулювання статусу квазідержав у глобальному масштабі. Можна навести 

такий перелік рекомендацій, які за умови консенсусу між провідними гравцями 

на світовій політичній арені можуть бути реалізовані, наприклад, через рішення 

Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН: 

1. Розробка та ухвалення загальнообов’язкового документа, який зафіксував 

би ознаки держави та законні механізми її створення та підстави для 

міжнародно-правового визнання, а також можливість чи неможливість зміни 

державної приналежності певної території. Головною передумовою для його 

ухвалення має бути неухильне дотримання принципу пріоритетності норм 

міжнародного права над національними, а також добровільне передання 
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державами свого суверенного права на визнання нових держав та встановлення 

з ними дипломатичних відносин до виключної компетенції наднаціональних 

утворень. 

Цей документ можна оформити як нову міжнародно-правову угоду за 

зразком Гельсінського акту або як поправку, додаток або зміни до вже 

існуючих документів, наприклад Статуту ООН. Порушники цих положень 

підлягатимуть покаранню у вигляді міжнародних санкцій, оскільки інакше ці 

нововведення не матимуть сенсу. 

2. Створення спеціалізованого міжнародного органу, до відання якого буде 

передано питання моніторингу, гуманітарної допомоги, координації 

дипломатичних переговорів та, можливо, управління територіями з 

невизначеним статусом, тобто, перш за все, невизнаними державами. Частину 

цих функцій зараз виконує Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі та інші міжнародні організації і благодійні фонди. 

Проте здебільшого ці структури займаються наданням гуманітарної допомоги 

та посередництвом, і не мають політичних, правових чи силових важелів 

впливу на квазідержав. 

В минулому подібні функції виконувала Рада з Опіки ООН, яка де-факто 

не функціонує з 1994 року, з огляду на завершення процесу деколонізації. До її 

повноважень належать комунікація та контроль за діяльністю держав, що 

управляють територіями під опікою, до яких, згідно зі статтею 77 Статуту 

ООН, належать підмандатні території, території, відторгнутих від країн Осі за 

підсумками Другої світової війни та території, що добровільно були включені 

до системи опіки державами, що ними управляють. Наразі цей перелік 

повністю вичерпаний – території, що входили до системи опіки, або здобули 

незалежність, або отримали різний статус у складі вже існуючих держав. 

Система опіки, в свою чергу, була спадкоємицею системи підмандатних 

територій, що була створена згідно з Версальським мирним договором 1919 

року. Відповідно до положень документа, зокрема статуту новоствореної Ліги 
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Націй, що є його невід’ємною частиною, низка держав-переможниць у Першій 

світовій війні отримали право управляти певними колоніями та володіннями 

Центральних держав, що зазнали у війні поразки. Фактично мова йшла про 

німецькі колонії в Африці та Океанії й володіння Османської імперії на 

Близькому Сході, що переходили під управління Великої Британії і деяких її 

домініонів, Франції, Бельгії та Японії. Перелік цих територій був визначений 

вищезазначеним Версальським, а також іншими міжнародними договорами, що 

були укладені в першій половині 20-х рр. ХХ ст. Координаційним органом з 

контролю за управлінням підмандатними територіями була Рада Ліги Націй 

(аналог Ради Безпеки ООН). Статут Ліги Націй докладно регламентував 

порядок управління підмандатними територіями, зокрема забороняв торгівлю 

рабами, зброєю, алкоголем, будівництво військових баз [134]. 

3. Створення корпусу «дорожніх карт» з врегулювання сепаратистських, 

сецесіоністських, іредентистських, громадянських та подібних їм військових 

конфліктів, що дозволить прискорити процес переговорів між протиборчими 

сторонами та наблизити мир і політичне врегулювання спірних питань 

(зокрема, статусу територій). Перевагою такого підходу є значна економія часу, 

що дозволить оперативніше припинити бойові дії (якщо вони ведуться) та 

страждання мешканців територій, що стали зоною протистояння. Попри різні 

причини появи квазідержав та конфліктів, що супроводжують цей процес, 

сценарії врегулювання достатньо подібні одне на одного (вони докладно 

описані нижче). 

Реалізація перших двох пропозицій (щодо загальнообов’язкового 

документа та нового міжнародного органу) наразі неможлива. Адже ця сфера 

наразі майже повністю перебуває у віддані держав світу, чиє керівництво 

керується лише власними інтересами, а не питаннями світового миру та 

безпеки, що не сприяє пошуку рішення, яке задовольнило б усіх (як сторін 

конфлікту, так й інших зацікавлених гравців – зазвичай країн-сусідів). Це 

наочно доводять жорсткі суперечки з будь-яких політичних та неполітичних 

питань, в які вступають між собою дипломати та політики з ворогуючих країн 
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та/або союзів (Вірменія і Азербайджан, Ізраїль та Іран, Південна та Північна 

Кореї тощо). 

Менша частина вищезгаданих функцій передана низці міжнародних 

організацій, перш за все, ООН та її підрозділам. Проте, з огляду та наявність 

більше десяти серйозних територіальних суперечок та принаймні чотирьох 

масштабних збройних конфліктів у світі, можна констатувати, що ані Рада 

Безпеки ООН, ані інші впливові організації не спроможні підтримувати мир у 

всьому світі. Подібно до деяких квазідержав, вони страждають на 

функціональну недієздатність, зумовлену жорстким протистоянням між 

найвпливовішими країнами світу (Індією, Китаєм, Росією, США, Японією, 

деякими європейськими країнами та Євросоюзом у цілому). Тому для реалізації 

на практиці вищезазначених пропозицій, ООН повинна повернути втрачений 

авторитет, довівши свою дієздатність та авторитет та здійснивши внутрішні 

реформи. З іншого боку, держави-члени мають дійти згоди щодо необхідності 

передачі частини своїх повноважень, зокрема щодо визнання держав та 

застосовування сили, в інші руки – наднаціональних органів або міжнародних 

організацій. Саме тому наразі ймовірність реалізації цього плану є вкрай 

низькою – в умовах сьогоднішньої політичної нестабільності держави дорожать 

своїм суверенітетом, і не бажають розлучатися із реальними неекономічними 

важелями впливу на світову політику. 

Реалізація третьої пропозиції (корпус «дорожніх карт») цілком можлива 

силами вже існуючих міжнародних організацій та дослідницьких центрів, що 

займаються питаннями політики, дипломатії та безпеки. Проте для 

впровадження цих планів у життя також потрібна добра воля усіх суб’єктів 

політики, що залучені у конфлікт навколо конкретної квазідержави, або є 

впливовими гравцями глобального масштабу.  

Таким чином, слід визнати, що наразі проблему наявності невизнаних 

держав у світі неможливо вирішити, і така ситуація зберігатиметься ще довго. 

Саме тому політикам, дипломатам та науковцям доцільно спрямувати свої 

зусилля для пошуків способів розв’язання конкретних конфліктів та 
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територіальних суперечок, що наразі призводять до людських страждань та 

становлять загрозу для глобальної безпеки. Цілком логічно, що підґрунтям для 

пошуків таких рішень має бути, як позитивний, так і негативний досвід 

минулого, пов’язаний з бойовими діями, дипломатичними переговорами, 

процесами державного будівництва, формами політичної активності, що 

відбуваються у квазідержавах з невизначеним міжнародно-правовим статусом. 

М. Колеров наводить наступні сценарії розв’язання проблеми невизнаних 

держав, використовуючи критерій політики, що здійснюється материнською 

країною [56, с. 5-6]: 

1. Придушення. Тут мова йде про фізичне знищення невизнаної держави. 

Зазвичай це відбувається силовим, військовим шляхом. Ця акція реалізується 

армією, правоохоронними органами та спецслужбами материнської держави з 

можливою підтримкою союзників. 

a. Успішне придушення. Як приклад цього сценарію, автор наводить 

досвід Чеченської Республіки Ічкерія. Під час Другої чеченської війни 

(кампанії) у 1999-2000 роках російська армія та інші військові та правоохоронні 

формування взяли під контроль територію цього краю та ліквідували 

вищезгадану квазідержаву, водночас її очільники загинули або виїхали за 

кордон. Чечнею з того часу керує адміністрація, яка діє в російському 

правовому полі та підконтрольна Москві. 

b. Невдале придушення. М. Колеров посилається на події в Придністров’ї 

на початку 90-х років ХХ століття. Навесні-влітку 1992 року в цьому регіоні 

розгорнулися бойові дії між військовими (регулярними та іррегулярними) і 

правоохоронними структурами Республіки Молдова з одного боку, та 

воєнізованими формуваннями квазідержави Придністровська Молдавська 

Республіка за підтримки 14-ї армії Збройних сил Росії та комбатантів з-за 

кордону з іншого боку. Після кількох місяців збройного протистояння було 

підписано перемир’я, що діє і досі. Спроба Кишинева ліквідувати ПМР силою 

виявилася невдалою: остання існує вже більше 25 років, незважаючи на 
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відсутність дипломатичного визнання та відсутність прогресу в політичному 

діалозі у будь-яких переговорних форматах. 

2. Заморожений конфлікт чи відкладений статус невизнаної держави. 

Через цей «проміжний режим» існування пройшла більша частина квазідержав 

і навіть деякі держави сучасності. Фіксація такого стану впродовж тривалого 

часу засвідчує, що у невизнаної та материнської держав, а також інших 

зацікавлених акторів немає необхідних ресурсів для перемоги, а світове 

співтовариство не може чи не хоче знайти рішення. Автор  наводить приклад 

Китайської Республіки (Тайваню), яка існує в режимі ворожнечі з 

континентальним Китаєм вже понад 65 років. Водночас, як вже зазначалося 

вище, Тайвань – економічно найуспішніша квазідержава світу, попри свій 

«сірий» статус та відсутність дипломатичних відносин з більшою частиною 

світу. 

3. Урегулювання. У цьому блоці М. Колеров наводить значно більшу 

кількість сценаріїв. Це пояснюється тим, що і сторони конфлікту, і світове 

співтовариство зазвичай схиляються до компромісного варіанту, який 

передбачає взаємні політичні поступки – як центрального уряду, тобто 

материнської держави, так і сепаратистів, тобто невизнаної держави. 

a. Конфедеративна «дейтонська» модель. Мова йде про форму 

державного правління та устрою, яка закріплена в конституції Боснії і 

Герцоговини та Дейтонському договорі 1995 року. З огляду на унікальність 

сценарію, цей варіант буде докладно описаний нижче. 

b. Модель автономного краю. М. Колеров посилається на Охрідську угоду 

2001 року, яка завершила збройні сутички між етнічними македонцями та 

албанцями в Македонії. (Македонія). Центральний уряд пішов на певні 

поступки албанським сепаратистам, зокрема в галузі розширення прав 

місцевого самоврядування та використання мов меншин, в обмін на складання 

зброї. Слід зауважити, що мова йде лише про культурну автономію, оскільки 

райони, населені албанцями, не отримали спеціального політичного статусу. 
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c. Конфедеративна модель співдружності. Цей сценарій ілюструється 

таким утворенням, як Сербія і Чорногорія, що існувало у 2003-2006 роках. Ця 

конфедерація прийшла на зміну так званій «малій Югославії» – здебільшого 

населеній сербами країні, яка виникла в процесі розпаду «великої Югославії», 

держави-члена ООН, що існувала у 1945-1991 роках. Попри відсутність 

етнічного протистояння між сербами і чорногорцями, СіЧ, згідно з 

конституцією, була оголошена м’якою конфедерацією з правом сецесії. Розпад 

Сербії і Чорногорії влітку 2006 року засвідчив, з одного боку, нежиттєздатність 

цієї форми державного правління, а з іншої – ознаменував завершення процесу 

розпаду «великої Югославії» за адміністративними межами колишніх союзних 

республік.  

d. Відмова від суверенізації з перспективною автономією. Чудовим 

прикладом успішної реалізації такого сценарію може бути автономне 

територіальне утворення Гагаузія, що було створене у 1994 році після 

кількарічного політичного протистояння між Комратом (столицею краю) та 

Кишиневом. 

e. «Зовнішньо стимульована» суверенізація. Автор посилається на 

приклад Іракського Курдистану, який отримав широку автономію за 

конституцією Іраку, що була ухвалена у 2005 році. Це було підсумком як 

довголітньої партизанської війни, яка велася курдами проти офіційного 

Багдада, так і операції з повалення режиму Саддама Хусейна і Іраку армією 

США та їхніх союзників. М. Колеров, будучи дослідником з 

антиамериканськими поглядами, вважає, що автономія була створена під 

тиском США на офіційний Багдад, і саме тому отримала право на власну армію, 

яка наразі бере активну участь в боях з «Ісламською державою» на території 

Іраку. Певним наслідком такого сценарію був референдум про самовизначення 

Іракського Курдистану, що відбувся у вересні 2017 року. Більшість його 

учасників висловилася за незалежність, але результати волевиявлення були 

проігноровані як офіційним Багдадом, так і світовим співтовариством. 
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А. Цуциєв використовує як критерій для виокремлення сценаріїв 

вирішення проблеми невизнаних республік долю потенційної материнської 

держави (в авторській термінології – «метрополії»). Тут розглядаються 

наступні сценарії:  

1. Відділення від метрополії:  

a) умовна незалежність. 

b) обмежений суверенітет.  

c) членство в інтеграційному об'єднанні.  

d) повне визнання. 

2. Дезінтеграція метрополії:  

a) приєднання. 

b) протекторат.  

c) міжнародне піклування. 

3. Реінтеграція [153, с. 8]. 

Якщо розглядати проблему врегулювання у трикутнику «материнська 

держава – невизнана держава – країна-протектор», то можна скласти наступну 

схему: 

1. Врегулювання на умовах держави-протектора (провина на конфлікт 

повністю покладається на материнську державу, невизнана республіка отримує 

міжнародно-правове визнання, вступає до складу держави-протектора або 

реінтегрується на своїх умовах). 

2. Врегулювання на умовах материнської держави (відновлюється статус 

регіону, який він мав до сецесії, або несуттєво розширюються його 

повноваження). 

3. Компромісний варіант (здобуття суверенітету невизнаною державою на 

певних умовах чи її повернення до складу материнської держави на 

взаємовигідних засадах). 

Для того, щоб упорядкувати наведені схеми та варіанти вирішення 

проблеми невизнаних держав, пропонується наступна система сценаріїв 
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майбутнього невизнаних держав та розв’язання проблеми їхнього статусу, де 

критерієм є майбутній статус спірної території: 

І Реінтеграція (лат. воз’єднання), тобто повернення неконтрольованої 

території до складу материнської держави. 

За методом проведення реінтеграція буває: 

1. Мирною. (приклад – реінтеграція Україною самопроголошеної 

Республіки Крим в 1995 році або Молдовою Гагаузії у 1994-1995 роках). 

Мирна реінтеграція зазвичай реалізується через референдум або рішення 

«парламенту» квазідержави, наслідком якого є підписання відповідного 

договору між де-факто адміністрацією неконтрольованої території і 

материнською країною. У якості гарантів, посередників чи спостерігачів до 

підписання документу зазвичай долучаються країни-сусіди, великі держави, 

міжнародні та регіональні організації. Для максимального комфорту обох 

підписантів, а також мешканців сепаратистського регіону зазвичай 

запроваджується перехідний період, протягом якого відбувається обмін 

документів, поширення правового, паспортного та митного режиму на 

територію колишньої квазідержави, підключення її до фінансової та 

інфраструктурної мережі, входження до загальнонаціонального політичного 

простору. В загальних рисах з технічного боку питання взірцем цієї моделі є 

об’єднання Німеччини у 1990 році, яке де-факто було поглинанням Західною 

Німеччиною НДР, яка у 1989-1990 роках фактично перетворилася на 

квазідержаву – з огляду на економічну кризу, крах політичної системи, втрату 

підтримки з боку держави-протектора СРСР, масову еміграцію громадян. 

Необхідними передумовами успішної мирної реінтеграції зазвичай є: 

 низький рівень напруги у зоні конфлікту, перш за все, відсутність 

бойових дій; 

 привабливість (економічна, політична, культурна тощо) країни-

претендента для мешканців неконтрольованих територій; 

 певні політичні та економічні поступки з боку центрального уряду для 

сепаратистів; 
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 сприятливе зовнішньополітичне становище, припинення прямої 

підтримки квазідержави з боку країни-протектора. 

2. Силовою (військовою). Популярна назва для цього сценарію – 

«відновлення/наведення конституційного ладу» – таке формулювання, зокрема, 

використовувалося російським урядом у 1994-1996 роках при спробі 

повернення контролю над територією Чечні та грузинською владою – при 

військовій операції у Південній Осетії в 2008 році Такий сценарій був успішно 

здійснений Хорватією у Сербській Крайні у 1995 році (серія операцій «Буря») 

та Шрі-Ланкою – проти організації «Тигри визволення Таміл-Іламу» (активні 

бойові дії припинилися у 2009 р.). 

Зазвичай такий сценарій передбачає швидку масштабну військо-

поліцейську операцію із активним застосуванням потужного озброєння, 

зокрема артилерії, бронетехніки та авіації. Метою такої операції є нанесення 

воєнної поразки загонам квазідержави, що має завершитися їхнім знищенням, 

або роззброєнням і полоненням, або вигнанням за межі країни. Політичні 

структури квазідержави при цьому також ліквідуються. Після цього на 

зайнятих територіях встановлюється спочатку військове, а згодом і цивільне 

управління з боку материнської держави. Водночас варто пам’ятати, що 

військова реінтеграція завжди супроводжується кровопролиттям, 

руйнуваннями, порушенням прав і свобод людини та громадянина, а інколи і 

особливо тяжкими злочинами проти людства. 

Важливо розрізняти вдалу і невдалу силову реінтеграцію, оскільки 

остання часто є точкою розриву і неповернення у відносинах неконтрольованої 

території  з материнською державою в короткостроковому періоді. Подальша 

реінтеграція невизнаної держави можлива лише за умови нової боротьби з 

сепаратизмом воєнним шляхом або лише через кілька десятиліть після зміни 

поколінь і зменшення градусу напруженості та ворожнечі навколо конфлікту. 

Саме така ситуація склалася після російсько-грузинського військового 

конфлікту у серпні 2008 року, коли збройні підрозділи Абхазії та Південної 

Осетії, а також Росії нанесли поразку армії Грузії, витіснивши при цьому з двох 
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районів, на які претендують дві згадані квазідержави, грузинську цивільну 

адміністрацію, військові та правохоронні формування і лояльне населення. 

Також Росія та низка дружніх до неї держав визнали незалежність Абхазії та 

Південної Осетії. У відповідь Грузія розірвала дипломатичні відносини з 

Росією та ухвалила жорсткий закон «Про окуповані території» [37]. Саме тому, 

після невдалої силової реінтеграції, подальший процес повернення 

непідконтрольних територій можливий лише за умови нової боротьби з 

сепаратизмом воєнним шляхом або лише через кілька десятиліть після зміни 

поколінь і зменшення градусу напруженості та ворожнечі навколо конфлікту. 

Де-факто саме такий сценарій керівництво України обрало навесні 2014 

року для боротьби з сепаратизмом та російською агресією на сході України. 

Реагуючи на проголошення про створення квазідержав «ЛНР» та «ДНР», а 

також початок сепаратистського збройного заколоту, 13 квітня 2014 року 

виконуючий обов’язки Президента України О. Турчинов підписав указ «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року 

«Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 

територіальної цілісності України» відповідно до якого на території Донецької 

та Луганської, а також частини Харківської областей, було розпочато 

антитерористичну операцію. Її основні завдання – роззброєння незаконних 

збройних формувань, звільнення захоплених адміністративних будівель, 

розблокування автошляхів, а також перешкоджання процесам створення не 

передбачених українським законодавством (тобто квазідержавних) органів 

влади. Перевагою такого рішення була можливість продовження підготовки до 

позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року, що було б 

неможливо, у разі запровадження правового режиму надзвичайного чи 

воєнного стану. Водночас збройні підрозділи квазідержав «ДНР» та «ЛНР» не 

вдалося визнати терористичними організаціями на міжнародному рівні, що 

значною мірою ставить під сумнів доцільність політико-правий термін «АТО». 

Після підписання Мінського протоколу 5 вересня 2014 року українська влада 

офіційно відмовилася від силової реінтеграції територій на сході країни. 
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Водночас офіційно режим АТО не було скасовано аж до весни 2018 року – ані 

попри Мінський миротворчий процес, ані попри принципово інший характер 

протистояння, що перейшло у фазу позиційної війни низької та середньої 

інтенсивності. 

Запорукою успішної силової реінтеграції є: 

 ефективні військові дії армії материнської країни з якомога меншими 

жертвами та руйнуваннями; 

 перехід частини еліти квазідержави на бік материнської країни; 

 доброзичливе або нейтральне ставлення до силової операції з відновлення 

конституційного ладу країн-сусідів та провідних гравців світової політики, а 

також невтручання в цей процес держави-протектора. 

Також доцільно розрізняти первинну та вторинну реінтеграцію. Перша – 

це спроба придушення сепаратистського бунту (з позиції материнської 

держави) і водночас війна за незалежність для майбутньої невизнаної держави. 

Спроба вторинної реінтеграції відбувається пізніше, коли материнська країна 

збирається із силами і робить спробу повернення втрачених територій. У 

випадку поразки операції з відновлення територіальної цілісності, цей варіант 

теоретично може проводитися і в подальшому необмежену кількість разів. 

Проте це відбувається рідко, оскільки новий сплеск насильства, що закінчився 

збереженням статусу-кво, зазвичай призводить до активізації міжнародної 

спільноти і початку примушування сторін до реінтеграції або утвердження 

незалежності невизнаної держави. Чи не єдиним прикладом багаторазових 

спроб реінтеграції, з одного боку, і остаточного унезалежнення, з іншого, є 

численні арабсько-ізраїльські війни, одним із важливих завдань яких є 

урегулювання статусу частково визнаної Держави Палестина. 

Реінтеграція може відбуватися на наступних засадах: 

1. Унітаризм. На територію колишньої невизнаної держави поширюється 

адміністративно-територіальний поділ, правової, політичний, паспортний 

режим материнської держави. При цьому не має значення, якою є форма 

державного устрою материнської держави – унітарною чи федеративною, 
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оскільки колишня неконтрольована територія втрачає всі ознаки державності і 

стає звичайною провінцією у складі материнської держави або навіть 

розділяється між декількома адміністративно-територіальними одиницями. 

Практично ніколи цей сценарій не реалізується мирним шляхом, оскільки 

невизнана держава не хоче добровільно відмовитися від набутого статусу в 

переговорах з материнською державою. Як приклад, можна згадати повернення 

до складу Німеччини Саару в 1934 і 1956 рр., хоча останній не був класичною 

невизнаною державою ані в першому, ані в другому випадку. 

Різновидами реінтеграції на засадах унітаризму є: 

 реінтеграція із розділенням колишньої невизнаної держави між кількома 

адміністративно-територіальними одиницями 

 реінтеграція зі збереженням адміністративної цілісності колишньої 

неконтрольованої території. 

 В свою чергу, другий різновид реінтеграції можна поділити на: 

 реінтеграцію, за умовами якої колишня невизнана держава отримує 

статус, аналогічний іншим регіонам материнської держави; 

 реінтеграцію, внаслідок якої неконтрольована територія наділяється 

статусом, який вона мала до спроби сецесії. 

Попри удавану схожість між зазначеними різновидами унітаристської 

реінтеграції, існують певні відмінності. Власне, вони визначаються тим, чи 

мала територія квазідержави до сецесії якийсь особливий (автономний) статус 

(як, наприклад, в Абхазії) чи принаймні певну адміністративну єдність, або її 

кордони склалися випадково, внаслідок бойових дій як демаркаційні лінії між 

двома воюючими сторонами (як, наприклад, в Нагірному Карабаху). Саме тому, 

і перетворення невизнаної держави на звичайну провінцію, і відновлення 

автономії, що існувала раніше, і розділ краю між кількома регіонами – це 

варіанти реінтеграції на засадах унітаризму, оскільки наслідком цього процесу 

не може бути підвищення статусу колишнього сепаратистського регіону. 
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2. Автономізм. Невизнана держава стає частиною унітарної держави, 

отримуючи при цьому статус автономії з певним набором повноважень і прав – 

культурних, мовних, економічних, рідше зовнішньополітичних. Варто 

відзначити, що тут мова йде виключно про новостворену автономію, коли 

підвищення конституційного статусу неконтрольованої території є 

обов'язковою умовою реінтеграції. 

Ця автономія може мати як територіальний, так і екстериторіальний 

характер. Перший варіант більш властивий квазідержавам, створеним на 

етнічному ґрунті, другий – поліетнічним регіонам, або є суто декларативним.  

Реінтеграція на умовах автономії для невизнаної держави зазвичай є 

компромісом, що втілюється в життям мирним, договірним шляхом, а не 

«милосердям» центрального уряду для приборканих сепаратистів. Водночас 

дарування автономії бунтівному регіону також може бути наслідком тиску 

зовнішніх сил, а не компромісом всередині країни. Найбільшу наполегливість 

при цьому проявляє держава-протектор. 

Перевагою автономістського проекту є можливість цивілізованого 

вирішення проблеми сепаратизму та непідконтрольних територій. Водночас 

недоліком цього сценарію є ризик реанімації цієї проблеми у майбутньому та 

здобуття автономією права вето щодо важливих питань внутрішньої та 

зовнішньої політики держави, коли перша шантажуватиме центральний уряд 

погрозою нової сецесії, вимагаючи додаткових політичних поступок чи 

матеріальних благ. Така політика може ослабити країну в інституційному 

аспекті, наприклад, блокуючи реформаторські зусилля центрального уряду.  

Прикладом такого шляху є реінтеграція Республікою Молдова Гагаузії у 

1995 році. Уклавши компроміс з центральним урядом, Гагаузія стала 

автономним регіоном з власною конституцією, символікою, чітко окресленою 

територією та представництвом в уряді. Унікальність Гагаузької автономії 

полягає в тому, що  вона не становить єдиного цілого у географічному плані, а 

складається з 4 окремих фрагментів. Водночас закон про автономний статус 

Гагаузії декларує, що «у випадку зміни статусу Республіки Молдова як 
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незалежної держави народ Гагаузії має право на зовнішнє самовизначення» 

[38]. Мова йде про гіпотетичне об’єднання РМ та Румунії. Слід зауважити, що 

подібний автономний статус офіційний Кишинів був готовий надати і 

Придністров’ю, проте місцеві сепаратисти вимагають вищого статусу. 

3. Федералізм. Материнська держава задля повернення до свого складу 

неконтрольованої території переходить до федеративної форми державного 

устрою. Цей сценарій існує у двох варіантах, у залежності від характеру 

створюваної федерації – симетричної чи асиметричної. Якщо реалізується 

другий, то зазвичай колишня невизнана держава отримує статус суб’єкта 

федерації з найбільшими повноваженнями). Нова федеративна конституція 

зазвичай не передбачає право на сецесію. 

Історичним прикладом такого проекту може слугувати реінтеграція 

Радянської України Радянською Росією і створення нової федеративної 

держави – СРСР з номінальним правом на сецесію для радянських республік 

(суб’єктів федерації). Попри те, що федеративний статус Радянського Союзу 

багато в чому, був фіктивним, союзний договір зафіксував територіальні межі 

України, органи влади з власною компетенцією і т.п., що зробило неможливим 

повернення до старого адміністративно-територіального поділу Російської 

імперії, коли ця територія була розділена між багатьма губерніями без єдиного 

центру управління. 

Якщо звернутися до ближчого історичного періоду, то федеративним 

проектом реінтеграції, що дозволяє показати переваги і недоліки цього плану є 

так званий меморандум Козака, розроблений у адміністрації президента Росії 

для врегулювання проблеми Придністровської Молдавської республіки у 2003 

році. Це документ, що складений у формі тимчасової конституції для Молдови, 

яка мала стати триєдиною федеративною державою (Федеративною 

Республікою Молдова), що складалася б з трьох рівноправних суб’єктів 

федерації – Придністров’я, Гагаузії, Бессарабії. У випадку приєднання Молдови 

до Румунії, Придністров’я мало б право виходу зі складу Молдови [91]. 
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Присутність російських військ на території федерації зберігалася протягом 

тривалого періоду.  

Перевагою цього проекту було б остаточне вирішення як 

придністровського, так і гагаузького питання, з яким погодилися б і міжнародні 

посередники. Проте напередодні підписання угоди Президент Молдови В. 

Воронін відмовився від цього плану, оскільки приєднання Придністров’я 

зробило б Молдову залежною від Росії, а у випадку нового витку протистояння, 

російський військовий контингент міг би діяти набагато рішучіше, ніж у 1992 

році Окрім цього, проект федералізації вимагає значних коштів на створення 

нових органів державної влади на двох рівнях і повного перегляду системи 

права, що було б важким тягарем для небагатої Молдови. 

4. Конфедералізм. Колишня невизнана держава зберігає свій внутрішній 

суверенітет, громадянство, символіку, іноді валюту та збройні сили. Зазвичай 

законодавчо закріплюється право на сецесію зі складу конфедерації у певних 

випадках. Тому така конфедерація є надзвичайно слабкою, як економічно, так і 

політично, оскільки для проведення сталого політичного курсу, зокрема 

політичних та економічних реформ, що заклали б фундамент економічного 

зростання та пост конфліктного відновлення країни, обов’язково потрібен 

консенсус, якого дуже складно досягти колишнім супротивникам. 

Класикою конфедеративного варіанту є Дейтонська угода, що поклала 

край збройному конфлікту у Боснії і Герцеговині в 1995 році, і створена на її 

основі Дейтонська конституція. Вона дозволила зберегти цю державу в тих же 

кордонах, що й у часи Югославії. Водночас де-факто Боснія і Герцеговина 

складається з двох окремих ентитетів, створених за етнічною ознакою з 

поправкою на лінію фронту, що склалася у 1992-1995 роках, – Республіки 

Сербської (населеної сербами) та Федерації Боснії і Герцеговини (населеної 

хорватами та боснійськими мусульманами). Повноваження центрального уряду 

залишаються дуже обмеженими, міжетнічні суперечності та сепаратистські 

настрої не подолано, рівень життя залишається вкрай низьким. Ці факти 
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свідчать про те, що навіть такий, максимально компромісний варіант не є 

запорукою розв’язання проблеми невизнаних держав. 

Також варто відзначити, що окрім майбутнього статусу неконтрольованої 

території та адміністративно-територіального устрою материнської держави, 

можуть бути і інші умови «реінтеграційного пакету». Це, перш за все, 

розміщення іноземних (миротворчих) військ на колишній неконтрольованій 

території чи по всій об’єднаній державі протягом певного періоду, обмеження 

на ведення зовнішньої політики, необхідність фінансових асигнувань з центру у 

сепаратистський регіон тощо. Це – та ціна, яку буде змушена сплатити 

материнська держава за відновлення територіальної цілісності і водночас 

«втішний приз» для краю, що відмовився від квазідержавного статусу в обмін 

на економічні, політичні, культурні права та матеріальні блага. Зокрема, зараз, 

під тиском Євросоюзу, Державна міграційна служба видає паспорти 

громадянина України виїзду за кордон зразка 2015 року, що дають право на 

безвізовий в’ізд до переважної більшості країн Європи, мешканцям окупованих 

територій на сході та півдні країни. 

Попри це, саме варіант реінтеграції на компромісних (автономістських чи 

федералістських засадах) є найбільш врівноваженим, компромісним та 

прийнятним для обох сторін конфлікту. Він дозволяє вирішити проблему, не 

порушуючи принципу територіальної цілісності держав, та водночас 

реалізуючи право націй на самовизначення (якщо сепаратизм має етнічний 

характер). Саме тому мирна і компромісна реінтеграція зазвичай 

рекомендується у якості базового варіанту для вирішення сепаратистських 

конфліктів міжнародними організаціями, зокрема ОБСЄ та Радою Європи. 

Практика показує, що чинниками, що сприяють якомога легшій 

реінтеграції справжньої невизнаної держави до складу материнської країни є 

якомога менший рівень напруги в зоні конфлікту та відсутність людських 

жертв, відсутність давнього етнічного чи релігійного протистояння, їхня тісна 

економічна інтеграція та географічна зв’язаність, а також відносно незначний 

часовий проміжок від політичного розриву. Відповідно, якщо спостерігаються 
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зворотні явища – ймовірність повернення неконтрольованої території 

катастрофічно знижується. Тоді змінюється роль фактору часу – тепер з роками 

ймовірність реінтеграції гіпотетично лише зростатиме через відхід із пам’яті 

людей жахіть війни і пом’якшення міжнаціональної та міждержавної 

ворожнечі, що за правильної гуманітарної політики є цілком реальним за одне 

покоління. 

Якщо ж вести мову про силовий варіант реінтеграції (Сербська Крайна, 

Таміл-Ілам, Чечня), то цей досвід не становить великої ані теоретичної, ані 

практичної цінності, оскільки призводить до значних людських втрат та 

економічних руйнувань, і не розв’язує світоглядного конфлікту в площині 

етнічності чи релігії. Оскільки розглянуті вище дієві варіанти розв’язання 

невизнаних держав, лежать у площині переговорів та конституційного 

реформування, подібні силові акції є скоріше об’єктом вивчення військової 

науки, а не політології. 

ІІ Незалежність, тобто визнання невизнаної держави світовим 

співтовариством у якості повноправного суб’єкта міжнародного права з 

обов’язковим вступом до ООН. Такий шлях пройшла переважна більшість 

сучасних країн світу. В залежності від історичних умов і обставин, коли 

виникла та чи інша країна, період невизнання може тривати від кількох днів до 

десятків років. З сучасної історії можна навести приклад Східного Тімору та 

Південного Судану. 

ІІІ Існування без визнання.  Невизнана держава продовжує перебувати в 

цьому статусі протягом тривалого періоду часу. Такий варіант рідко 

розглядається як повноцінний, оскільки, по-перше, не розв’язує конфлікт, по-

друге, тому що невизнана держава ніколи не розглядає свій статус як 

самодостатній і остаточний, а прагне стати визнаною. Але, оскільки приклад 

Тайваню показує, що в такому статусі можна жити дуже довго і успішно, а 

політика Євросоюзу щодо невизнаних держав пострадянського простору 

носить недвозначну назву «Залучення без визнання», цей варіант не можна 

залишити без згадки 
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IV Приєднання до третьої держави. Досить часто невизнана держава 

бажає увійти до складу іншої країни, перш за все, держави-протектора, для чого 

вона іноді і створюється. Найпоширеніші причини – етнічна спорідненість, 

необхідність у захисті, бажання стати частиною більш потужної економіки. 

Приєднання невизнаної держави до країни, що не грає ролі в сепаратистському 

конфлікті, в нинішній час не зустрічається. 

Окрім іредентизму, іншими причинами та приводами добровільного 

входження невизнаної держави до складу іншої країни можуть бути 

необхідність у захисті, бажання стати частиною більш потужної економіки, 

апеляція до історичного досвіду перебування у складі цієї країни тощо. Проте 

зрозуміло, що рішення про приєднання приймається не керівництвом 

самопроголошеної республіки, а владою країни-протектора. Адже в сучасному 

світі загарбання чужих територій з демонстративним включенням до свого є 

грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН та 

Гельсінського Акту. Саме тому таких епізодів налічується набагато менше, 

аніж невизнаних держав. 

Враховуючи, що неконтрольовані території – зручний інструмент тиску 

на материнську державу, перед країною-протектором постає дилема вибору: 

приєднати самопроголошену республіку до себе і різко погіршити відносини з 

материнською країною, або обстоювати незалежність невизнаної держави чи її 

реінтеграцію на автономістських чи федералістських засадах з материнською 

державою для отримання важелів впливу на політику останньої. Наприклад, 

наявність неконтрольованих територій – Абхазії та Південної Осетії – створює 

серйозні перешкоди на шляху Грузії до НАТО, і є ключовим чинником 

російсько-грузинських відносин. 

Існує два різновиди приєднання: насильницьке і добровільне (з точки 

зору невизнаної держави). Як приклад першого можна згадати включення до 

складу Угорщини Карпатської України в 1939 році, другий – приєднання 

Кримського півострова до Росії в 2014 році. 



153 
 

Приєднання, як і реінтеграція, може здійснюватися на основі унітаризму, 

автономізму, і, гіпотетично, федералізму і конфедералізму. Прецедентів 

останніх двох позицій знайти не вдалося, оскільки, держава, що вдається до 

анексії (окупації), зазвичай має недемократичний політичний режим, що 

несумісний з ідеєю децентралізації державної влади чи автономії. 

Незалежно від різновиду приєднання, материнською державою подібні дії 

у військовому плані зазвичай трактуються як окупація (оскільки в операції 

неодмінно беруть участь армія та інші спецслужби), а в політико-правовому – 

як анексія. Логічною відповіддю на цей акт з боку країни-донора, є розірвання 

дипломатичних відносин з державою-протектором (у радикальних випадках – 

також з іншими країнами, що визнали анексію), ухвалення закону з типовою 

назвою «Про окуповані території» та активізація боротьби за відновлення 

територіальної цілісності, з перспективою переростання протистояння у війну. 

Альтернативою цьому є підписання договору, що скріпив би і узаконив акт 

анексії та нові кордони (в останні десятиліття практично не зустрічається).  

Аналогічно, держава-протектор для позначення того самого процесу 

використовує назви типу «воз’єднання», «повернення на історичну 

батьківщину/додому». Також існує ряд власних назв для цього явища, що 

походять із різних мов: «міацум» (вірменська),  «енозис» (грецька), та 

найвідоміший з них німецький термін «аншлюс», що вже став загальним 

поняттям та увійшов до інших мов без перекладу. Втім, після приєднання 

Австрії до гітлерівської Німеччини у 1938 р., це слово набуло негативного 

відтінку. 

Окремо слід розглянути випадок приєднання невизнаної держави до 

іншої країни, коли материнська держава припиняє своє існування – 

розпадається чи стає складовою третьої країни. У такому випадку анексія 

відбувається набагато простіше, оскільки головний противник такого акту не 

має змоги йому опиратися чи навіть висловити формальний протест. У якості 

прикладу можна навести приєднання Вільного Міста Фіуме до Італії у 1924 р., 

коли через зникнення Австро-Угорщини і потураючої позиції Королівства 
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сербів, хорватів і словенців Ліга Націй була змушена визнати законність цього 

акту. 

Таким чином, операція з добровільного приєднання становить певний 

інтерес як для держави-протектора, так і для невизнаної республіки. Перша 

збільшує свою територію та населення, демонструє могутність, а друга – 

частково розв’язує проблему свого невизнаного статусу, отримує захист та 

грошові вливання. Водночас це викликає категоричне незадоволення 

материнської держави і зазвичай призводить до ескалації конфлікту. 

Статистика свідчить, що кількість країн світу поступово зростає, тому 

саме варіант незалежності залишається найбільш розповсюдженим. Питання 

лише в тому, наскільки довгим буде період невизнаності і якою буде її ціна та 

політико-економічна доцільність. Альтернативним конструктивним варіантом є 

мирна реінтеграція на засадах автономізму або федералізму. 

Політика України щодо невизнаних держав є достатньо виваженою та 

послідовною. Керівництво нашої країни протягом всього періоду незалежності 

послідовно виступало з позиції пріоритету територіальної цілісності держав над 

правом націй на самовизначення. Це стосується як і квазідержав 

пострадянського простору, так і Тайваню, Косова тощо. Разом з тим, Україна 

визнає незалежність квазідержави Палестина; в Києві функціонує її посольство. 

Втім, слід зазначити, що Палестина є найбільш визнаною невизнаною 

державою світу, що також набула членство в деяких міжнародних організаціях, 

і до того ж має право на існування, що закріплена в Резолюції ГА ООН про 

розділ Палестини, а також низці інших документів. 

Причиною такої політики Української держави був ризик сепаратизму та 

появи квазідержави на власній території, що став реальністю у 2014 році, коли 

український уряд втратив контроль над територією Кримського півострова, а 

також окремих районів Донецької та Луганської областей, що були визнані на 

законодавчому рівні окупованими Росією територіями. Позиція України з цього 

питання знайшла повну підтримку на рівні ГА ООН (резолюція № 68/282), а 

також більшості міжнародних організацій та країн світу. 
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Україна виступає з вимогою і пропозицією до Росії, а також всього 

міжнародного співтовариства про якнайшвидшу реінтеграцію 

непідконтрольних територій, де нині сформовані квазідержавні інституції, що 

контролюються Росією. 

Висновки до Розділу 4. Окрім численних внутрішніх проблем, з якими 

стикаються квазідержави в процесі свого існування, їхнє міжнародне 

становище також зазвичай є вкрай непростим. Основною причиною цього є 

небажання міжнародної спільноти визнавати за новоствореними державними 

проектами права на самостійність, з огляду на те, що вони з’являються 

всупереч національному праву материнської країни та міжнародному праву. 

Саме так, зокрема, виникають невизнані держави.  

Невизнана держава – це різновид квазідержави, що характеризується 

певною контрольованою територією, лояльним населенням та відсутністю 

широкого міжнародно-правового визнання. Вони з’являються внаслідок 

суперечності між принципами територіальної цілісності держав та права націй 

на самовизначення в поєднанні з потужним сепаратистським (сецесіоністським) 

рухом, що ставить за мету створення нової держави. Цей процес майже ніколи 

не відбувається мирно, навпаки, поява кожної нової квазідержави такого типу – 

це наслідок кровопролитного конфлікту, нерідко на етнічному, расовому чи 

релегійному ґрунті. 

Будь-яка квазідержава прагне покращити своє міжнародне встановище. 

Для невизнаної держави це означає, що вона прагне стати визнаною, тому весь 

процес їхнього політичного розвитку підпорядкований ідеї легітимації та 

отримання міжнародно-правового визнання. Така легітимація здійснюється за 

цілим рядом напрямів – відносно успішно у політичному та ідеологічному 

плані, та менше – економічному та правовому. Та, як показує приклад Косово і 

Палестини, чию незалежність визнає більшість держав світу, без міжнародного 

консенсусу цю проблему вирішити неможливо, наскільки б успішним і стійким 

не був невизнаний режим. 
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Найбільш суттєвий вплив на зовнішню політику квазідержав визначають 

їхні відносини з материнською країною і країною-протектором. Для перших 

проблема втрачених територій – це важкий тягар, оскільки цей чинник 

ускладнює їхнє економічне, політичне та військове міжнародне 

співробітництво, і взагалі є ознакою слабкості материнської країни. Водночас 

для країн-протекторів дружні  квазідержави – це зручний інструмент 

поширення свого геополітичного впливу, зокрема засіб тиску на країни регіону, 

перш за все на материнську державу, щоб домогтися від них дружньої 

політичної та економічної орієнтації. Разом з тим, підтримка квазідержави 

вимагає значних ресурсів, перш за все, фінансових, а інколи й військових. 

Актуальність проблеми невизнаних держав і потенційна 

вибухонебезпечність «заморожених» конфліктів навколо них примушує шукати 

хоча б локальні варіанти врегулювання, поки не вироблений глобальний 

консенсус з цього приводу. Основними групами цих сценаріїв є реінтеграція 

неконтрольованої території до складу материнської держави (на певних 

умовах) чи перетворення невизнаної республіки на повноправну державу з 

подальшим вступом до ООН. 

Україна займає послідовну позицію щодо невизнаних держав, 

засуджуючи прояви сепаратизму та наголошуючи на недопустимості змін 

кордонів силовим шляхом. Це пов’язано із ризиком сепаратизму всередині 

нашої країни, що з 2014 року став реальною загрозою для української 

державності. Україна виступає за повну і якнайшвидшу мирну реінтеграцію 

непідконтрольних їй територій, де зараз розташовані підтримувані та 

контрольовані Росією квазідержави.  
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ВИСНОВКИ 

 

Новітня історія людства засвідчує, що існує стійка тенденція до 

збільшення чисельності країн світу – за останні 60 років їхня кількість зросла 

більш ніж утричі. Деякі з нових незалежних держав мали досвід державності в 

близькому або далекому минулому, але більшості довелося будувати її з нуля – 

створювати інститути, налагоджувати їхню роботу, здобувати міжнародне 

визнання, а також нерідко відстоювати свою свободу збройним шляхом. 

Поруч з державами, що володіють усіма необхідними атрибутами, на 

планеті існує велика кількість політичних утворень, які заявляють про власні 

державницькі амбіції та прагнуть досягти статусу держави, але наразі не 

відповідають всім необхідним критеріям. Їх називають квазідержавами. 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. 

У світі налічується кілька десятків квазідержав, ще кілька сотень 

функціонують в інтернеті. Їхня кількість також поступово зростає, – з огляду на 

недосконалість сучасного світо устрою та прагнення людей створити власний 

політичний проект, навіть у такій своєрідній формі. 

Феномен квазідержав активно вивчається політичною та іншими 

суспільствознавчими науками. Разом з тим, переважна більшість досліджень 

присвячені окремому аспекту квазідержавності, або певному різновиду 

квазідержав, або конкретній квазідержаві. Дослідження, що розглядатимуть цей 

феномен комплексно та неупереджено, з урахуванням актуальних подій 

останніх десятиліть, все ще не підготовлене. 
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Перший розділ дисертації розглядає теоретико-методологічні засади 

дослідження квазідержав. Поняття «квазідержава» з’явилося в американській 

політології наприкінці 80-х років ХХ ст., і досить швидко набуло популярності 

як в мові науки, так і в мові ЗМІ. У цьому дослідження квазідержава 

визначається як 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. Водночас 

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. 

Поруч з поняттям «квазідержава» в науковій літературі активно 

вживаються інші – «держава де-факто», «держава-невдаха», «невизнана 

держава» тощо. Загалом дослідженням з цієї проблематики притаманна 

термінологічна плутанина, що спричинена специфікою перекладу з різних мов, 

а також великою кількістю підходів в осмисленні цього феномену. У рамках 

цього дослідження аналізуються три основних різновиди квазідержав, а саме 

невизнані держави, держави-невдахи та віртуальні держави/мікронації. 

Практично кожна квазідержава стикається з материнською державою та 

однією або кількома державами-протекторами.  Перше поняття позначає 

країни, на території яких виникли квазідержави, зокрема невизнані держави. 

Друге поняття позначає країни, що надають квазідержавах різноманітну 
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підтримку. Здебільшого все існування квазідержав відбувається у цій системі 

координат. 

Другий розділ дисертації присвячено інституційному аспекту 

квазідержавності. Слабкі інститути – не єдина, проте надзвичайно болісна 

проблема значної кількості держав і майже всіх квазідержав. У випадку 

накопичення цих проблем впродовж тривалого часу виникає явище 

інститутуційної неспроможності. 

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 реформи, спрямовані на 

зміцнення державних інститутів неодмінно підвищать якість їхньої роботи та 

міць держави в цілому. 

Окремим, специфічним різновидом інституційної неспроможності є 

інституційна неповнота, тобто відсутність одного або кількох важливих 

інститутів. У світі існує чимало квазідержав, що характеризуються 

радикальною формою інституційної неповноти, оскільки у них відсутня 

переважна частина інституційних елементів держави. Це віртуальні 

держави/мікронації – політизовані спільноти, що здебільшого ненасильницьким 

шляхом імітують діяльність органів державної влади та здійснення певних 
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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. Все це не лише виступає засобом привернення 

уваги громадськості, а й покращує її фінансовий стан. 

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

держави/мікронації виконують низку важливих функцій. Це представництво та 

вираження інтересів, висунення кандидатів на виборах різних рівнів, спроба 

реалізації власного суспільно-політичного ідеалу чи окультурення (колонізація) 

простору. 

Третій розділ дисертації присвячений функціональному аспекту 

квазідержавності. Встановлено, що лише держава, яка повною мірою виконує 

свої функції та зобов’язання перед громадянами та міжнародним 

співтовариством, може заслужено користуватися усіма правами, привілеями та 

авторитетом, що належать їй за статусом. 

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 
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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 вважатися повноцінною державою як 

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

міжнародній арені та всередині країни. 

Наразі у світі налічується кілька десятків держав-невдах. Переважно це 

країни Африки, що після здобуття незалежності так і не змогли побудувати 

ефективну державу. Також у цьому списку є Сирія, яка вже понад 7 років не 

існує як єдина країна, з огляду на те, що там триває наймасштабніший конфлікт 

сучасності. 

Україна не належить до групи держав-невдах, але постійно перебуває у 

зоні ризику – через війну та окупацію частини території, економічні труднощі 

та політичні кризи. Водночас поняття «держава-невдаха» нерідко 

застосовується як пропагандистський штамп, що зручний для таврування 

недружніх країн. Саме тому це словосполучення було взяти на озброєння 

Росією і активно застсосовується нею в інформаційній війні проти нашої 

країни. 

У четвертому розділі дисертації розглядається специфіка міжнародного 

становища квазідержав. 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. 

Невизнана держава – 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. Будь-яка невизнана держава прагне стати 
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визнаною, тому весь процес їхнього політичного розвитку підпорядкований ідеї 

легітимації та отримання міжнародно-правового визнання. Процес легітимації 

здійснюється за цілим рядом напрямків – відносно успішно у 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 «делакосхідних економічних тигрів» – без 

міжнародного консенсусу цю проблему вирішити неможливо, наскільки б 

успішним і стійким не був невизнаний режим. 

Зовнішню політику невизнаних держав визначають їхні відносини з 

материнською країною та країною-протектором. Для материнських держав 

проблема неконтрольованих територій – це важкий тягар, оскільки це 

ускладнює їхнє економічне, політичне та військове міжнародне 

співробітництво, і взагалі є ознакою державної слабкості. Водночас для країн-

протекторів невизнані держави – це інструмент поширення свого 

геополітичного впливу, зокрема засіб тиску на країни регіону, перш за все на 

материнську державу, щоб домогтися від неї дружньої політичної та 

економічної орієнтації. 

Актуальність проблеми невизнаних держав і потенційна 

вибухонебезпечність «заморожених» конфліктів примушує шукати хоча б 

локальні варіанти врегулювання, поки не вироблений глобальний консенсус з 

цього приводу. Основними групами цих сценаріїв є реінтеграція 

неконтрольованої території до складу материнської держави (на певних 

умовах) чи перетворення невизнаної республіки на повноправну державу з 

подальшим вступом до ООН. 

Квазідержави виникають двома основними способами. Перший полягає у 

тому, що таке утворення створюється з нуля – шляхом відокремлення від уже 

існуючої держави або освоєння вільного, незаселеного або малозаселеного 

простору. Другий полягає у тому, що вже існуюча держава внаслідок 

деструктивних внутрішніх процесів та несприятливого зовнішньополітичного 

становища перетворюється на квазідержаву. 
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Так само квазідержави зникають двома способами. Перший – це 

результат того, що внаслідок успішних внутрішніх перетворень, подолання 

інституційної неспроможності та функціональної недієзданості, сприятливої 

зовнішньої кон’юнктури, квазідержава долає труднощі та стає повноцінною 

державою. У другий же спосіб квазідержава припиняє існування, її територія та 

населення переходить під контроль іншого політичного утворення – зазвичай 

держави. Це може статися як за мирним, так і насильницьким шляхом. 

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, 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 

загрозою глобальній безпеці – в силу власних внутріших негараздів: бідності, 

корумпованості, конфліктних взаємин з материнськими державами тощо. 

Всі найбільші війни сучасності, що тривають на території Афганістану, 

Ємену, Іраку, Сирії, України, проводяться за участі квазідержав. Такі утворення 

можуть одночасно виступати як арена, учасник, інструмент, проміжна чи 

кінцева мета таких конфліктів – в залежності від точки зору залучених гравців. 

Саме тому завершення цих конфліктів та урегулювання всіх суперечностей на 

локальному, регіональному, глобальному рівні неможливо без врахування 

чинника квазідержав та інтересів їхніх мешканців та еліт. 

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. 
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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 виникло кілька квазідержав, 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-політичних рейтингах, що засвідчить про зміцнення 

нашої державності, зростання економіки та підвищення якості життя. Окрім 

певної непослідовності та повільності проведення вищезгаданих заходів, а 

також епізодичної несприятливої зовнішньополітичної кон’юнктури, 

відсутність достатніх знань про квазідержави та особливості їхнього 

функціонування також далася взнаки. 

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 
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сімки». Не виключена поява квазідержав нових типів, що намагатимуться 

обернути квазідержавний статус собі на користь. Саме тому феномен 

квазідержав у сучасній політиці потребує нових політологічних досліджень. 

З-поміж перспективних тем для майбутніх наукових розвідок у цьому 

напрямку варто виокремити: феномен успішних квазідержав, зокрема Тайваню, 

прояви квазідержавності у високорозвинутих країнах світу та протидія їм, 

значення віртуальних держав/мікронацій в практичній політиці та економіці, 

зокрема під час виборчих, інформаційних, рекламних кампаній, роль та місце 

квазідержав у сучасній війні. У випадку недооцінки значення феномену 

квазідержав і відсутності достатнього масиву знань про нього, світ ризикує 

постати перед загрозою дроблення на сотні ворогуючих квазідержав, що 

призведе до глобальної анархії. 
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