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ФЕНОМЕН ДЕРЖАВ, ЩО «НЕ ВІДБУЛИСЯ»  
У СУЧАСНОМУ СВІТІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 
 
Постановка проблеми. Сучасний етап світового розвитку 

характеризується динамічним поглибленням процесів інтеграції 
політичного, економічного, культурного життя країн світу. У широкий 
вжиток увійшов термін глобалізація як характеристика формування 
єдиного планетарного суспільства. Глобальна соціальна реальність 
розмиває межі національних культур, запроваджуючи спільну 
ідентичність. Зростання ролі зовнішніх факторів в економіці, створення 
єдиного світового ринку без національних бар’єрів і забезпечення 
однакових правил гри для всіх учасників становить основний перелік 
економічного аспекту глобалізації.  

Держави і національні території, на сучасному рівні розвитку 
цивілізації, не можуть бути ізольовані від глобального контексту, 
незважаючи на географічне положення, величину, рівень соціально-
економічного розвитку і характер політичного режиму. Інститут національної 
держави зазнає істотних видозмін та трансформацій, що підриває 
традиційні принципи функціонування системи сучасного світового 
порядку, в якій суверенна держава є основним суб’єктом міжнародних 
відносин [1].  

Проблема ж посилення ролі держав (failed states), які доволі легко 
пристосувалися до існування у світі з проникними кордонами і зникаючим 
територіальним суверенітетом, не стала предметом окремого дослідження 
в сучасній українській історіографії. Даній проблемі присвячені переважно 
роботи відомих західних дослідників, зокрема Райса С., Патріка С., 
Ротберга Р., Маклогліна К., Путзела Т., Хеймса М., Буттенхайма А., 
Рамалінге Б., Паванелло С. 

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу 
феномену держав, що «не відбулися» в контексті трансформації інституту 
національної держави в умовах глобалізації.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні світові політичні, економічні 
та соціальні процеси набувають спорідненості, взаємозв’язку та взаємо-
залежності. Відбувається розкол світу на два простори: перший – де 
інтеграційні процеси відбуваються дуже швидко, другий – характеризується 
відсталістю, низьким рівнем розвитку, нестабільністю, авторитаризмом і 
гнобленням [2].  

В умовах глобалізації існує тенденція до зниження ваги суверенних 
держав як основних акторів міжнародних відносин, поступово формуючи 
умови, коли державний суверенітет підривається наднаціональними 
організаціями та інститутами, які дедалі частіше втручаються у сферу 
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компетенції держави; породжуючи процеси дезінтеграції і фрагментації 
національних держав, активізації етнічного націоналізму та сепаратизму. 
Фрагментація відбувається також і по лінії ідеологічного протистояння 
несумісних політичних груп. Крайньою формою суспільного розмежування є 
політичний екстремізм і релігійний фундаменталізм [4].  

Значним наслідком відповідних процесів є проблема так званих 
«держав», які не вважають суверенітет необхідною ознакою власного 
існування. Більшість з них не були залучені до процесів глобалізації або є 
такими, що не бажають пристосовуватися до її вимог. Як правило, до 
широкого кола неспроможних держав у першу чергу потрапляють в 
минулому колонії і напівколоніальні держави [5].  

В сучасних умовах неспроможність більшості держав виконувати 
притаманні їй функції підтримання військової, економічної й культурної 
самостійності змушує їх вступати до різних інтеграційних об’єднань і 
політичних союзів, обмежуючи власний суверенітет. Процеси активізації 
етнічного націоналізму та сепаратизму, політичного екстремізму і релігійного 
фундаменталізму, породжені глобалізацією, постають вагомими чинниками 
виникнення «неспроможних» держав.  

З точки зору міжнародної безпеки саме такі «некеровані території» 
(Афганістану, Судану, Сомалі,Сирії «Ісламська Держава (ІДІЛ)») або 
«ослаблені держави» (Колумбія, Гаїті, Кот-Д’Івуар, Руанду, Ліберія, 
Бурунді, Сьєрра-Леоне) можуть являти явну і пряму загрозу миру і 
стабільності. Їх повернення під контроль вимагає уваги і зусиль 
міжнародного співтовариства в першочерговому порядку. Необхідне 
проведення комплексу заходів, спрямованих на зміцнення і ліквідацію 
передумов переходу даних територій до стану безвладдя.  

Також слід зазначити, що миротворчі операції під егідою ООН та 
політико дипломатичні методи на сьогоднішній день вже не є досить 
дієвими при вирішенні відповідних проблем світового порядку. Терористи 
не мають понять про вирішення питань дипломатичними методами, вони 
звикли до більш радикальних методів, що наносять важкий негативний 
відбиток на світову спільноту. Терористи використовують незахищеність 
кордонів таких країн, слабкість або відсутність в них сил охорони 
правопорядку і служб безпеки для своєї діяльності. 

Таким чином, щоб змінити у таких країнах спосіб державного 
управління необхідні переконування, тиск (включаючи позитивні та 
негативні стимули) та навіть військове втручання. Хоча військове 
втручання (безпосереднє або опосередковане), як ми могли бачити на 
прикладі Іраку, може створити низку нових проблем.  

Зрештою, доки відповідне політичне керівництво залишається при 
владі, адекватного політичного рішення може просто не існувати.  

Для вирішення проблем країн у руйнації суттєво важливо враховувати 
ціннісні характеристики даного етносу або етносів, релігійні уподобання і 
регіональні особливості.  
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