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Актуальність теми дослідження зумовлена сучасним непростим 

становищем України та геополітичним порядком денним. Криза чинної 

системи міжнародних відносин, поява численних регіональних політичних та 

економічних об’єднань, перебіг низки кровопролитних міжнародних 

конфліктів, відсутність чітко сформульованих та загальноприйнятих 

критеріїв державності сприяють появі та існуванню численних політичних 

новоутворень, що у роботі Шапошнікова А.О. іменуються квазідержавами. 

Це поняття вже давно увійшло в Україні до мови науки та ЗМІ, проте 

потребує наукового обґрунтування.

Квазідержава, безперечно, є феноменом сучасної політики. В умовах 

трансформації як інституту державності, так і міжнародного права, наявні всі 

умови, щоб такі утворення могли існувати впродовж десятиліть, незважаючи 

на всі проблеми, з якими вони стикаються. Але при цьому квазідержави 

достатньо рідко знищуються або, навпаки, інкорпоруються у світовий 

порядок. З огляду на це квазідержави, попри їхнє різноманіття, значну 

кількість, здебільшого слабкість та маловпливовість можуть одночасно
і

відігравати роль політичної загрози, геополітичного інструмента та 

І специфічної форми політичної організації суспільства.

Події 2014-2018 років значно актуалізували цю проблему для України. 

Ризик перетворення на квазідержаву або взагалі втрати державності, 

необхідність відновлення армії в контексті військового конфлікту за участю 

квазідержав, спроби силової та дипломатичної реінтеграції стали провідними
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темами політичного порядку денного сьогодення нашої держави. Через 

нерозв’язаність проблеми ці питання залишатимуться актуальними у 

найближчому майбутньому, особливо у контексті чергових виборів 

Президента України та народних депутатів України, які мають відбутися у 

2019 році.

З теоретичної точки зору ця робота є цікавою своєю комплексністю. 

Автор поставив за мету розглянути квазідержави всебічно, з точки зору 

їхнього як внутрішнього, так і зовнішнього становища, при цьому 

використовуючи емпіричний матеріал з усього світу за ХХ-ХХІ століття. 

Слід відзначити оригінальність цього підходу, оскільки зазвичай такі 

політичні утворення розглядаються у контексті міжнародних відносин, 

міжнародного права, геополітики тощо. Також можна повністю погодитися з 

автором, що переважна більшість вітчизняних досліджень, присвячених 

квазідержавам, стосується проблематики невизнаних держав, причому 

здебільшого тих, що знаходиться в Європі та виникли у 90-х роках XX 

століття (Абхазія, Косово, Нагірний Карабах, Південна Осетія, 

Придністров’я). Дисертація Шапошнікова А.О. намагається усунути цю 

суттєву прогалину, присвятивши належну увагу іншим регіонам світу, 

історичним періодам та різновидам квазідержав. Зокрема, автор 

проаналізував перебіг конфлікту в Сирії, використавши його у якості 

ілюстративного матеріалу до процесу трансформації квазідержави.

Структура роботи є логічною та відповідає поставленим завданням й 

одержаним результатам. Основна частина дисертації складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків. Перший розділ дисертаційного дослідження 

традиційно присвячено теоретичним засадах вивчення квазідержав, де 

Шапошніков А.О. дає характеристику існуючих підходів у вивченні цього 

феномену, наводить опис термінологічного апарату, зокрема дає авторські 

визначення базових понять дослідження. У наступних розділах автор 

викладає свої погляди щодо внутрішнього та зовнішнього становища
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квазідержав, виокремивши для цього три аспекти квазідержавності -  

інституційний, функціональний та міжнародний. Окрім цього, належну увагу 

приділено характеристиці найбільших поширень, з точки зору автора, 

різновидів квазідержав. Треба відзначити, що Шапошніков А.О. не 

обмежується констатацією фактів та узагальненнями, а й наводить приклади 

та пропозиції щодо політики, яку слід провадити для подолання згаданих ним 

аспектів квазідержавності. При цьому ці рекомендації здебільшого 

сфокусовані на Україні, що виправдано та логічно. Разом з тим, автор не 

торкається юридичних або воєнних аспектів політики щодо квазідержав, 

аргументуючи це тим, що ці питання потребують окремого, спеціального 

дослідження, виконаного з використанням методології юриспруденції чи 

військової науки, відповідно.

Основні теоретичні положення та результати дослідження є 

обґрунтованими та вірогідними. Дисертант здійснив їхню апробацію під час 

виступів на шести наукових та науково-практичних конференціях, а також 

опублікував одинадцять праць, зокрема п’ять статей у фахових виданнях з 

політичних наук. Дисертація написана грамотною українською мовою. 

Водночас в процесі проведення дослідження автор широко використовував 

іншомовні джерела. Автореферат дисертації повною мірою відображає її 

структуру, зміст, основні положення та результати. Оформлення 

автореферату та дисертації відповідає встановленим вимогам.

Загалом позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Шапошнікова 

А.О., варто навести такі зауваження:

По-перше, авторське формулювання теми дослідження є надзвичайно 

широким, як для кандидатської дисертації. Вдало обравши базове поняття, 

Шапошніков А.О. змушений всебічно розглянути велике коло досить різних 

суб’єктів політики, які дещо механістично, але водночас аргументовано і 

логічно об’єднують претензії на статус держави у поєднанні з суттєвими 

вадами розвитку чи дефектами в конструкції. Якісно проаналізувати таку
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велику групу політичних утворень, взявши до уваги історичну динаміку 

їхнього розвитку та зафіксувати спільні та відмінні риси, тенденції появи та 

зникнення, надзвичайно складно.

Зокрема, докладніше слід було висвітлити причини появи інституційної 

неспроможності та функціональної недієздатності в нових незалежних 

державах, а також розширити ілюстративний матеріал у тих частинах 

Розділів 2 та 3, де йдеться про подолання згаданих проблем. Це питання є 

вкрай важливим у контексті поглиблення розриву між багатими та бідними 

країнами у світі, що становить загрозу глобальному миру та безпеці.

По-друге, глибшого аналізу потребує поточна державна політика 

України щодо створених та підтримуваних Росією квазідержав «ДНР» і 

«ЛНР», а також щодо окупованого Криму. Протягом чотирьох з половиною 

років конфлікту ця політика була достатньо динамічною, що мало свій вияв у 

заявах та діях офіційних осіб, нормативно-правових актах та інших 

політичних документах. Так само потребують серйозного вивчення 

аналогічні документи та заяви, що походять з-за кордону -  Росії, США, 

Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС, ПАРЄ, ОБСЄ, ООН, а також 

документи Тристоронньої контактної групи в Мінську. Такі поняття як 

«формула Штайнмайєра», «план Мореля», переговорні формати «Мінськ», 

«Женева», «Женева плюс», «Будапешт» також потребують наукового 

осмислення і упорядкування. Без проведення цієї роботи науковцями- 

політологами вкрай складно буде аналізувати українсько-російське 

протистояння в цілому, а також сформулювати висновки та рекомендації для 

вирішення існуючої проблеми та недопущення її появи в майбутньому.

По-третє, недостатньо розкритий міжнародний компонент впливу на 

квазідержави. Саме відсутність міжнародного консенсусу з цього питання, 

зіткнення інтересів між ключовими гравцями, а також наявність держав- 

покровителів дозволяють квазідержавам існувати впродовж відносно 

тривалого часу та інколи навіть справляти вплив на регіональну політику.



5

Разом з тим, відносини у трикутнику квазідержави -  материнські держави -  

держави-протектори носять складніший характер, ніж це описано в 

дисертації. Особливо це стосується складних, багатосторонніх воєнних 

конфліктів, в процесі яких виникають квазідержави, -  наприклад в Сирії, 

Іраку, Ємені.

Разом з тим, слід відзначити, що роль квазідержав у системі 

міжнародних відносин, вплив цих утворень та геополітику та міжнародне 

право доцільніше аналізувати в рамках наукового дослідження за іншою 

спеціальністю, 23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку.

Висловлені зауваження не впливають на загальний позитивний 

висновок щодо наукового рівня дисертації, водночас є рекомендаціями для 

подальшої наукової роботи.

Під час підготовки дисертації Шапошніков А.О. здійснив належну 

апробацію результатів дослідження, опублікувавши 11 праць. Автореферат 

дисертації відповідає встановленим вимогам та відображає методологію, 

основні теоретичні положення та висновки дослідження.

Дисертація «Квазідержава як феномен сучасної політики» відповідає 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі 

змінами), які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор 

Шапошніков А.О. заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.
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Актуальність обраної теми.

На початку XXI століття у світі нараховувалось близько двох сотень 

держав і їх кількість продовжує зростати. Держава є найуніверсальнішою та 

водночас найдавнішою формою соціальної організації, яка розвивається та 

видозмінюється із розвитком людства.

Водночас, в останні десятиліття з’явилися державоподібні феномени - 

квазідержави які відображають нові тенденції розвитку державотворення та 

стану формування міжнародного правопорядку.

Неможливість визнання квазідержав в межах сучасних норм та інституцій 

міжнародного права ставлять цю проблему на одне з провідних місць порядку 

денного політичної теорії та практики країн світу.

Обрана тема дослідження є новою, малодослідженою й надзвичайно 

актуальною для сучасної України, яка перебуває в умовах збройного конфлікту 

з Російською Федерацією. Втрата Україною контролю над частиною території, 

на якій за сприяння уряду Росії створено квазідержави «ЛНР» та «ДНР» є не 

лише загрозою територіальної цілісності, державному суверенітету, послаблює 

внутрішньополітичні та зовнішньополітичні позиції, підриває економіку,
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перетворює нашу державу на так звану «крихку державу», більш того, - 

створює ризик перетворення самої України на квазідержаву.

У зв’язку з вищезазначеним, тема дослідження є актуальною й потребує 

поглибленого аналізу та систематизації існуючих розрізнених підходів, 

комплексного вирішення проблем, що виникають у зв’язку з появою 

квазідержав як в самих новоутворених державоподібних спільнотах, так і 

світового співтовариства загалом.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним перших у вітчизняній політичній науці комплексних 

досліджень, що присвячене квазідержавам.

Достатньо обґрунтованими і логічними визначені мета дослідження і 

характер завдань, серед яких: аналіз наявного у політичний науці понятійно- 

категоріального апарату дослідження квазідержав і на підставі цього 

формулювання авторського визначення понять «квазідержава» та 

«квазідержавність»; дослідження інституційного аспекту квазідержавності та 

встановлення взаємозв’язку інституційної неспроможністі та політичного 

розвитку квазідержав або інших суб’єктів політики з ознаками 

квазідержавності; характеристика функціонального аспекту квазідержавності та 

з’ясування особливостей виникнення та форм прояву функціональної 

недієздатності у квазідержавах та державах; аналіз міжнародного аспекту 

квазідержавності та встановлення причинно-наслідкового зв’язку між існуючим 

міжнародним статусом квазідержав та внутрішньою та зовнішньою 

політикою; з’ясування засобів та методів, за допомогою яких можна подолати 

прояви квазідержавності та розкриття способів вирішення проблеми 

квазідержав у світі; виявлення особливостей 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.
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Використані автором методи дослідження, зокрема такі, як 

інституціональний, історичний, порівняльний, системний, структурно- 

функціональний дозволили вирішити поставлені завдання на належному рівні.

Результати здійсненого дисертантом дослідження знайшли відображення 

у найважливіших науково-теоретичних положеннях, що мають наукову 

новизну і виносяться на захист, серед яких зокрема, варто відзначити такі:

• здійснено авторське трактування поняття «квазідержава» як 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;

• проведено аналіз трьох аспектів квазідержавності -  інституційного, 

функціонального та міжнародного;

• досліджено вплив інституційного чинника на появу квазідержав;

• обґрунтовано зв’язок між статусом держави та якістю виконання нею 

функцій;

• досліджено впливу міжнародного становища квазідержав на їхню 

політику;

• проаналізовано методи, способи та сценарії розв’язання проблеми 

квазідержав на двох рівнях -  глобальному (через міжнародні інституції) та 

локальному (через компромісне або консенсусне рішення з приводу 

конкретної квазідержави);

• здійснено аналіз політики України щодо квазідержав, які розташовані на 

її міжнародно-визнаній території, а також на території низки країн Європи та 

Азії.

На виключно позитивну оцінку заслуговує прагнення автора здійснити 

комплексний та системний аналіз чинників, що обумовлюють появу 

квазідержав (с.59, с.97, с.118). Важливо, що дисертантом у рамках роботи



враховано як основні підходи політичної науки у вивченні цього феномену, так 

і тенденції сучасного політичного процесу в Україні та світі.

Зважаючи на існуючу у науковій та професійній літературі термінологічну 

невизначеність поняття «квазідержава», здобутком дисертанта вважаємо спробу 

здійснити систематизацію державоподібних утворень та класифікувати 

відповідно до вказаних аспектів (інституційний, функціональний та 

міжнародний) (с.35, с.53-54, с.107, с.124).

Заслуговує схвалення підхід автора до аналізу форм та видів квазідержав. 

Дисертант максимально повно розкриває та аналізує існуючі форми та 

різновиди квазідержав у сучасному світі (с.30-35, с. 92, с.114).

Вагомим внеском дисертанта є також те, що він дослідив способи 

врегулювання статусу квазідержав у глобальному масштабі (с.134-135) та 

можливі сценарії розв’язання проблеми невизнаних держав (с.138).

Дисертантом проаналізовано також шляхи вирішення проблеми квазідержав, 

зокрема невизнаних держав та розв’язання проблеми їх територіального статусу 

(с. 142-143); проаналізовано моделі відносин між невизнаною державою та 

країною-протектором (с. 141):

Важливим здобутком дослідження є те, що воно має практичну спрямованість 

та може бути використано під час підготовки нормативно-правових актів, 

вироблення державно-політичних рішень, підготовки до дипломатичних 

переговорів, що стосуються проблематики квазідержав «ЛНР» та «ДНР» на 

суверенній території України (с.144-145).

Обгрунтованість та достовірність результатів дослідження.

Усі сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації обґрунтовано дисертантом на основі власних 

досліджень, підтверджується проведеним аналізом міжнародно-правових актів, 

актів вітчизняного законодавства, монографій, джерел наукових досліджень 

вітчизняних та зарубіжних авторів (усього 191 найменування).
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Теоретичні положення, висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться 

в дисертації, з достатньою повнотою відображені у публікаціях здобувача 

(п’яти наукових статтях у фахових виданнях з політичних наук, зокрема дві 

статті у фахових виданнях України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, а також шість тез доповідей на наукових конференціях).

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження апробовані 

на міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, зокрема: 

міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету -  

2015» (Київ, 21-22 квітня 2015 року), другому Південноукраїнському конвенті 

Міжнародної асоціації студентів політичної науки «Стихія політики: революція 

та еволюція» (Одеса, 18-19 березня 2016 року), міжнародній науково- 

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

1 1 червня 2016 року), міжнародній науково-практичній конференції «Історичні, 

соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи 

досліджень» (Херсон, 23-24 вересня 2016 року), VII Національному конвенті 

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

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

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

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.
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Зауваження до змісту дисертації

Водночас необхідно акцентувати увагу на деяких аспектах та положеннях 

дисертації, що викликають сумніви, сприймаються неоднозначно та 

спонукають до дискусії.

По-перше, за теорією державності, як суб'єкт міжнародного права 

держава має відповідати наступним критеріям: мати постійне населення; певну 

територію; уряд; здатність вступати в міжнародні відносини. Аналізуючи 

квазідержави як соціально-політичний феномен дисертанту слід було б 

приділити більшу увагу такій ключовій ознаці класичної держави, як 

територія, та проаналізувати якою мірою дана ознака присутня/відсутня у 

квазідержавах.

По-друге, як зазначає дисертант (с.45), у світі налічується від кількох 

десятків до кількох сотень державоподібних суб'єктів політики, водночас у 

роботі детально проаналізовано лише такі їх види як «віртуальна 

держава/мікронація», «держава-невдаха», «невизнана держава». У зв’язку з 

цим, на нашу думку, дисертанту доцільно було б обґрунтувати, відповідно до 

яких критеріїв здійснено аналіз саме таких видів квазідержав та чому інші види 

залишилися поза полем наукового дослідження.

По-третє, на наш погляд, у роботі не повною мірою розкрито військовий 

фактор у створенні квазідержав, особливо зважаючи на те, що більшість 

квазідержав створюється саме завдяки використання військових сил (зокрема 

приклад Придністров’я, Абхазії, Південної Осетії).

По-четверте, зважаючи на високу актуальність дослідження в умовах 

збройного конфлікту України з Російською Федерацією, більше уваги у 

дисертаційному дослідженні слід було б приділити аналізу передумов 

утворення квазідержав «ЛНР» та «ДНР» на території України.

Загальний висновок по дисертації. Висловлені зауваження до 

дисертації є дискусійними, обумовлені складністю наукового дослідження з 

обраної теми і ніякою мірою не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертації. Дисертація логічно побудована, її положення викладені чіткою та



аргументовано. Зміст дисертації свідчить про вільне володіння автором 

предметом дослідження, високий професійний рівень. Вважаємо, що дисертація 

Шапошнікова А.О. є завершеною науковою працею, що виконана на високому 

науково-теоретичному рівні.

Дисертаційна робота Шапошнікова А.О. «Квазідержава як феномен 

сучасної політики» відповідає спеціальності 23.00.02 -  політичні інститути та 

процеси. Автореферат дисертації повністю відображає положення дисертації. 

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 5 статтях 

наукових фахових виданнях України, дві з яких входять до міжнародних 

наукометричних баз даних та 6 тезах наукових доповідей. Оформлення 

дисертації та її автореферату повністю відповідає вимогам Міністерства освіти і 

науки України. Публікації в достатній кількості опубліковано у виданнях, 

визначених МОН України для оприлюднення положень дисертацій.

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що за своїм змістом і 

науковою новизною дисертація Шапошнікова Антіна Олеговича «Квазідержава 

як феномен сучасної політики» відповідає вимогам, які висуваються до 

кандидатських дисертацій, відповідно до Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня2013 року № 567 (зі змінами), а її автор -  Шапошніков А.О. 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент -  

кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Національної академії Служби безпеки України

Підпис Косілової О.І. засвідчую 
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