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Міжнародні технології врегулювання проблем невизнаних держав 

Статтю присвячено дослідженню позицій міжнародного співтовариства 

щодо врегулювання проблем невизнаних держав. Автором подано узагальнену 

характеристику типових технологій врегулювання, які використовує 

міжнародне співтовариство щодо невизнаних держав. У ролі дослідницького 

завдання автором було визначено спробу дати узагальнену характеристику 

основних дій міжнародного співтовариства та з’ясувати безпосередній вплив на 

процес визнання/невизнання. Проаналізовано характерні особливості 

міжнародних технологій врегулювання проблем невизнаних держав. Для 

досягнення максимально об’єктивного аналізу зазначених проблем було 

використано низку загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема синтезу, 

аналізу, узагальнення, компаративний, політологічний, етнополітологічний, 

світ-системний аналіз та аналіз конкретних випадків, біхевіористський та ін. У 

статті вперше введено в науковий обіг термін «міжнародні технології 

врегулювання».   
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Международные технологии урегулирования проблем непризнанных 

государств 

Статья посвящена исследованию позиций международного сообщества по 

урегулиро-ванию проблем непризнанных государств. Автор дает обобщенную 

характеристику типичным технологиям урегулирования, которые использует 

международное сообщество в отношении непризнанных государств. В качестве 

исследовательской задачи автором была определена попытка дать обобщенную 

характеристику основных действий международного сообщества, а также 

выяснить непосредственное влияние на процесс признания. Проанализированы 

характерные особенности международных технологий урегулирования проблем 

непризнанных государств. Для достижения максимально объективного анализа 

перечисленных проблемы был использован ряд общенаучных и специальных 

методов: синтез, анализ, сравнение, обобщение, компаративный, політо-

логический, этнополитологический, мир-системный анализ и анализ 

конкретних случаев, бихевиористский и др. В статье впервые вводится в 

научный оборот термин «международные технологии урегулирования». 
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International technologies for the settlement of problems of unrecognized 

states 

The article is devoted to the analysis of the international community position 

according to the problems of the unrecognized states. The author gives a generalized 

description of the typical settlement technologies towards the unrecognized states 

used by the international community. The research objective was determined as to 

give a generalized characteristic of the international community main actions and to 

retrace a direct impact on the recognition process. There were analyzed characteristic 

features of international settlement technologies to the problem of unrecognized 

states. For achieving the most objective analysis of the problem a number of general 

and special methods of synthesis, analysis, comparison, generalization, 

ethnopolitological, world-system analysis and case-study, behaviour method and so 

on have been used. There was introduced the term «international settlement 

technologies» in the scientific revolution at first. 

Key words: ethnic and political conflict, unrecognized state, recognition of the 

international community, international settlement technologies. 
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