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суспільно�державного розвитку

(частина перша)

Розвиток сучасного українського
суспільства з необхідністю охоплює
не лише втілення фундаментальних
цінностей демократії, правової та
соціальної державності, з-поміж яких
центральне місце посідає гарантуван-
ня прав і свобод людини і громадяни-
на, забезпечення нормальних умов
для функціонування громадянського
суспільства тощо, але й неупередже-
ний аналіз ситуації, яка склалася в Ук-
раїні сьогодні, аналіз тих негативних
явищ, що акумулювались у державо-
творчій практиці з початку 90-х років
минулого століття. Останнє завдання
має особливу значущість з огляду на те,
що принципи і цінності демократич-
ної, правової та соціальної державно-
сті можуть реалізовуватись у різний
спосіб та завдяки різним механізмам.

У цьому сенсі, так само як не існує
двох однакових демократій, не існує й
двох однакових держав, оскільки кож-
на з них спирається на свою, притаман-
ну лише їй, державотворчу пам’ять, на
свої історичні й культурні традиції, на
свої інституціональні моделі та зв’яз-
ки, і, головне,– має своєю основою
певне суспільство, яке відрізняється
від інших і для якого вона, власне, й по-
кликана реалізовувати свою діяльність.

З цього погляду істотно робиться
акцент не лише з питань організації
державної влади, коли йдеться про ту
чи іншу форму правління (цікаво за-
значити, що, на думку окремих дослід-
ників, саме форма державного прав-
ління має тлумачитись як своєрідний
конституційний «modus vivendi» сучас-
ної держави [1]), але й про сам дер-
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жавний устрій, оскільки ця проблема
полягає не лише у тому, яким чином
поєднуються ті чи інші територіальні
одиниці, але передусім у визначенні
тієї парадигми, яка покладається в
основу розуміння самої ідеї організа-
ції Української держави, що може
реалізовуватись у різних формах. Це
не означає намагання поставити під
сумнів фундаментальну роль такої
ознаки будь-якої сучасної держави,
як: територіальна єдність, цілісність і
недоторкання державного кордону.
Як свого часу писав відомий францу-
зький юрист Леон Дюгі, «винятко-
вість території є умовою самої особи
держави… у цьому сенсі територія є
суб’єктивним елементом держави,
конститутивним елементом юридич-
ної особи держави» [2].

Проте не можна не помічати, що
саме словосполучення «територіальна
єдність» не може бути зведено до 
простої суми окремих елементів, коли
кожна окремо взята одиниця утворює
певне загальне число і втрачає у
ньому свою самобутність, так і прита-
манну їй унікальність. Насамперед, це
пов’язано з тим, що у випадку держа-
ви, ми практично завжди маємо спра-
ву не просто з більшими або меншими
за територією регіонами, землями,
областями тощо, розмір яких може в
принципі бути виражений певним
числовим значенням, а з тими спіль-
нотами етнографічними, етнічними,
культурними, релігійними та іншими
групами людей, що не тільки на них
«проживають», а є історично і гене-
тично пов’язаними з ними мовою,
культурою, історією, традиціями, соці-
альними устоями. У кожній окремо
взятій країні світу форма територіаль-
ного устрою сформувалась історично
під впливом комплексу об’єктивних і
суб’єктивних чинників [3].

З цього погляду, кажучи про тери-
торію держави як про її невід’ємну
ознаку, як про своєрідну умову «sine
qua non» сучасної держави, про її
територіальну цілісність, не можна

переводити науковий і політичний
дискурс лише у площину механічного
об’єднання земель незалежно від їх
традицій, культурних орієнтацій,
їхнього бачення пріоритетних цілей і
цінностей суспільного розвитку. Якщо
питання ставити таким чином, то в
ідеалі має існувати лише така держав-
на єдність України, в якій стерті всі
відмінності між її частинами, вся та
різноманітність, яка притаманна
Україні і культурно, й історично. Така
Україна постає у формі єдності одно-
манітного, яка у публічній площині
орієнтована на певний центр (який,
далеко не всіма громадянами України,
сприймається саме як «центр» Укра-
їнської держави), з якого в усі сторони
відходять керівні вказівки не лише
стосовно того, що і як сіяти, де і які
податки збирати, які і скільки товари
виробляти, з ким «правильно» діли-
тися прибутком, але й про те, як роз-
мовляти, як писати, які книжки чита-
ти дітям, які мови вивчати, як звер-
татись до перехожих тощо. У такій
Україні в ідеалі всі однаково непра-
вильно розмовляють українською,
оскільки з кожним новим президен-
том чи прем’єром мова засмічується
не лише різноманітними «акцентами»,
«унікальними амбіціями», всі прагнуть
однакових цілей незалежно від того,
чи сприймаються вони іншими члена-
ми суспільства чи ні, однаково співа-
ють, незалежно від того чи подобає-
ться іншим те, що вони співають,
однаково розмовляють, без урахуван-
ня того, чи розуміє тебе той, хто до тебе
звернувся, або до кого звертаєшся ти.

На противагу цьому, можна гово-
рити про Україну не як про єдність
одноманітного, а як про єдність різно-
манітного і багатоманітного, коли у
межах однієї держави – України, та
єдиної спільноти, поєднаної високим
іменем «Український народ», співісну-
ють і самостійно розвиваються різні
регіони, різні культурні, етнічні, релі-
гійні спільноти людей, яких об’єднує
спільна історія, культура, побут,
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традиції, звичаї, мовна ідентичність
(українська, російська, кримськотатар-
ська – Qirimtatar tili, польська, мол-
довська, угорська тощо), бачення і
розуміння найважливіших регіональ-
них проблем та орієнтирів регіональ-
ного розвитку у межах цілісної і непо-
дільної, суверенної з непорушними
кордонами і незалежної, але такої, що
не пригнічує різноманітність регіонів,
України. Принагідно зауважимо, що
значною мірою саме у цьому сенсі
федералізм сприймається у сучасній
науковій теорії, в якій він тлумачиться
як одна з форм організації багато-
складових суспільств. Про це пишуть
такі західні авторитети, як Вільям
Лівінгстон та Аренд Лейпхарт, харак-
теризуючи федералізм як специфічну
форму збереження автономії при за-
безпеченні сталої взаємодії сегментів
багатоскладового суспільства, або ж
як форму його консоціативності.

Щодо останнього, не можна не зга-
дати роботу В. Лівінгстона «Федера-
лізм і конституційні зміни», в якій він
фактично характеризує федеральну
державу не стільки як сукупність
інститутів та процедур, чия діяльність
жорстко регламентована законом,
скільки як процес, у якому різнома-
нітні елементи, що утворюють феде-
ральну державу, інтегруються та вза-
ємно визнають власні відмінності [4].
Так само і А. Лейпхарт розглядав
федералізм як форму інтеграції різно-
манітних суспільних сегментів бага-
тоскладового суспільства [5]. В основі
такого федералізму може лежати як
територіальний, етнічний або інший
принцип, але у будь-якому разі він
покликаний забезпечити органічний
синтез єдності та різноманітності в
існуванні єдиної держави.

Безумовно, можна стверджувати,
що саме такою «єдністю різноманіття»
сьогодні є Україна. У такому разі хо-
тілося б дещо уточнити запитання і
попросити утриматись від відповіді на
нього «сліпих» романтиків (в оригі-
нальному значенні цього терміна, коли

«ι′διω′τηζ» або «idiotes» дослівно озна-
чає того, хто живе відособлено і не
бере участь у загальних справах): чи
справді нинішня Україна є такою
єдністю різноманітного у плані її фак-
тичного державно-політичного функ-
ціонування і розвитку? Очевидно,що ні.
Адже, здебільшого, принаймні у своєму
політичному житті – саме про нього
зараз ідеться – Україна постає або як
штучна єдність, якій тією чи іншою
правлячою елітою, яка є за своєю
суттю регіональною («дніпропетров-
ською», «донецькою» чи будь-якою
іншою), нав’язані буцімто універсаль-
ні цінності, або як різноманітність без
єдності, коли поспіхом сплановані та
політично ангажовані дії викликають
підозру сепаратизму і дискредитують
саму ідею цілісності Української дер-
жави.

Утім, не намагаючись обґрунтува-
ти очевидність і граничну потребу
збереження територіальної цілісності
України саме як єдності різноманіт-
ного, варто звернутись до аналізу
того, що ми маємо сьогодні. Особли-
вої ролі відповідь на це набуває з огля-
ду на перспективи розроблення нової
Конституції України, потреба в якій
зумовлюється навіть не стільки недо-
сконалістю Конституції 1996 року,
або ж половинчастістю конституцій-
ної реформи 2004 року (у цьому кон-
тексті слід визнати, що закладений у
реформу 2004 року потенціал парла-
ментсько-президентської республіки
не було реалізовано через спотворен-
ня механізмів формування відпові-
дальної та стабільної більшості, яка б
об’єктивно відображала ті інтереси
громадян, які було артикульовано під
час виборів шляхом голосування за ту
чи іншу політичну партію), скільки
граничним падінням рівня легітим-
ності чинної Конституції України.
Справді, наскільки правильно вважа-
ти Конституцією документ, який фак-
тично октройовано суспільству одним
з органів державної влади – я маю на
увазі Конституційний Суд України?

8

Публічне право № 3 (7) (2012)



Фактично легітимність чинної Кон-
ституції як у власне юридичному, так 
і в суспільно-політичному сенсі, є міні-
мальною. Звідси виникає необхідність
зміни такої ситуації і одночасно від-
кривається можливість удосконален-
ня тієї конструкції публічної влади,
форми держави, механізмів її взаємо-
зв’язку з громадянським суспільством,
яка має бути закладена на рівні Кон-
ституції як Основного Закону.

Здебільшого, зараз суперечки ве-
дуться стосовно того, якою має бути
форма правління в Україні: парла-
ментською, президентською, зміша-
ною. Насправді подібні дебати та дис-
кусії не згасали ніколи, змінювався
лише рівень їх конфліктності та
інтенсивності. Хоч, як правило, пози-
ції учасників цих дискусій змінюва-
лись разом зі зміною їх становища у
владних структурах, у результаті чого
палкі прихильники парламентаризму
дуже швидко перетворювались на
адептів «сильної президентської рес-
публіки» разом із набуттям їх пред-
ставником президентської влади в
Україні, і навпаки. Але за цими супе-
речками щодо форми державного
правління поступово відходило на
другий план не менш важливе питан-
ня щодо форми державного устрою,
яке насправді є не менш важливим.
Певною мірою це можна пояснити
тим, що здебільшого питання про
унітарний або федеративний устрій
України зводилось до суперечки про
національну єдність і сепаратизм,
коли всі позитиви першої позиції
пов’язувались із принципом унітарно-
сті територіальної організації Украї-
ни, а всі негативи другої – з ідеями
федералізму. На суто емоційному
рівні між «добре» і «погано» зробити
вибір не так складно. Проте де знайти
гарантії того, що унітарна держава –
це завжди і в будь-якому випадку –
«добро», а федеративна – «зло»?

Дійсно, наразі поняття «федера-
лізм» сприймається багатьма ледь не
як зазіхання на територіальну ціліс-

ність та незалежність Української дер-
жави, коли проводиться чітка пара-
лель між такими поняттями, як «фе-
дералізм – регіоналізм – сепаратизм».
При цьому, щоправда, прагнуть забу-
вати, що етимологічно поняття феде-
ралізм (від лат. foederatio) означало
союз, що своєю основою соціальні,
а не регіональні фактори. Зокрема,
коли Йоханес Альтузій писав про фе-
деративну теорію народного сувере-
нітету, він мав на увазі у певний спосіб
організовану систему союзів між різни-
ми соціальними групами, які на різних
рівнях шляхом договірних відносин
утворюють нові формації. У цьому
сенсі федерація – це не стільки засіб
територіальної організації держави,
скільки специфічні відносини, що
спрямовуються на забезпечення інте-
грації суспільства.

Доволі часто замовчуються лібе-
ральні основи розвитку теорії феде-
ралізму, адже історично вона завжди
була пов’язана з ідеєю розширення
прав особистості та забезпечення їй не-
обхідних гарантій для вільного розвит-
ку. Все це породило ідею федерації як
системи «вертикального лібералізму»
коли регіональні спільноти розвивають-
ся як самостійні політико-адміністра-
тивні суб’єкти, що мають можливість
мобільніше та ефективніше адаптува-
тись до нагальних потреб громадян
того чи іншого регіону, тієї чи іншої
соціальної групи, але при цьому є міц-
но інтегрованими у загальну держав-
ну формацію.Так само ідеї федералізму
часто представляють у вигляді пря-
мого заперечення ідеї єдності Україн-
ської держави та народу України.

Відомий дослідник та автори-
тетний історик Ярослав Дашкевич
характеризував федералізм як ідею,
що прямо суперечить соборності Ук-
раїни. Хоча в реальності соборність –
це не територіальне, а насампе-
ред духовне явище, а тому проти-
ставлення федералізму соборності
не є коректним, оскільки вони відоб-
ражають різні сутності. Це нагадує
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спробу протиставити складну компо-
зицію красі, якщо хтось, наприклад,
стверджуватиме, що наявність кіль-
кох фігур у скульптурній композиції
суперечить ідеї краси. Так само нині
часто ультрапатріоти ототожнюють
федералізм і сепаратизм. Однак і це
не відповідає дійсності. Досвід
багатьох держав засвідчує, що чи не
найбільш дієвим засобом боротьби з
сепаратизмом є не звуження, а навпа-
ки – розширення прав «бунтівних
регіонів», що дають змогу їм значно
краще та на власний розсуд забезпе-
чувати свої культурні, економічні,
соціальні та інші потреби.

Ще одним поширеним способом
сприйняття ідей федералізму в Украї-
ні є положення про те, що федералізм –
це взагалі то добре, але не зараз. Але
коли настане час цього доброго? Про
це почали говорити не лише у 2010 ро-
ці. Насправді, ця теза була надзвичай-
но популярною в Україні ще на почат-
ку 90-х років минулого століття, коли
відбувались перші президентські ви-
бори та перші спроби визначити
загальні концептуальні підходи до
розроблення нової Конституції Украї-
ни. З початку 90-х минуло вже понад
20 років, а «добре» ще не на часі. Все
це свідчить про те, що як раніше, так і
зараз на рівні загальної громадської
свідомості, у тому числі й через свідо-
мі маніпуляції політиків та їх PR-аген-
тів, часто бракує не лише адекватного
розуміння цього явища і цієї програ-
ми, але й усвідомлення того, що у
багатьох випадках саме федералізм і
федералізація є єдиним шляхом, який
дає змогу у демократичний спосіб
забезпечити єдність держави, уберег-
ти її від фрагментації та відособлення
однієї частини від іншої.

Насправді, подібне протиставлен-
ня «федеративна держава – зло» –
«унітарна держава – добро», є неко-
ректним, адже наразі з-поміж феде-
ративних держав можна назвати такі
показові держави, як: США, Канада,
Мексика, Австрія, Німеччина, Арген-

тина та інші, які засвідчили себе не
лише як успішні і достатньою мірою
розвинені держави, у тому числі й із
позицій рівня розвитку демократії та
демократичних інститутів, але й як
потужні гравці на глобальній світовій
політичній та економічній арені, що
виробляють значну частину загаль-
ного валового продукту (у цьому сенсі
суто кількісне порівняння федератив-
них та унітарних держав жодним
чином не може вважатись аргумен-
том на користь останніх). На переко-
нання авторитетного російського кон-
ституціоналіста В. Чиркіна, у ХХ ст. за-
гальний вектор розвитку держав світу
йшов саме у напрямі зростання кіль-
кості федеративних держав [6]. Звіс-
но, той факт, що, наприклад, США,
Росія, Німеччина або Канада є феде-
раціями, і що ці держави успішно роз-
виваються не як конгломерати окре-
мих федеративних одиниць (земель,
штатів, провінцій тощо), а саме як ці-
лісні, незалежні, сильні і суверенні краї-
ни є прикладом для наслідування їх
іншими. Це дає підстави для більш
виваженого ставлення до питання про
державно-територіальний устрій Ук-
раїни, яке має спиратись на неупере-
джений, детальний і мінімально емо-
ційний аналіз усіх тих механізмів та
засобів, які можуть реально сприяти
вирішенню всіх тих питань, що поста-
ли перед Україною вчора і сьогодні.

У цьому контексті варто запере-
чити й такий мотив як політична
доцільність, адже в реальності можна
пригадати чимало випадків, коли змі-
на поглядів тих чи інших політиків
щодо питання про федералізм зміню-
валось на свою протилежність ледь не
протягом одного тижня. Нагадаємо,
що на початку травня 2010 року тодіш-
ній віце-прем’єр-міністр з питань ре-
гіональної політики В.Тихонов у своє-
му інтерв’ю «Газеті 2000» заявив про
власну прихильність ідеям децентра-
лізації і федералізації, нагадавши про
готовність його політичної сили ще 
у 2007 році внести до Верховної Ради
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України проект змін до Конституції,
що містив у собі принципи децент-
ралізації влади і максимальне розши-
рення повноважень регіонів. Проте
вже у своєму інтерв’ю газеті «Дзеркало
тижня» від 22 травня 2010 року, нама-
гаючись «згладити» тональність своєї
заяви та відкладаючи ідею федераліз-
му у далеку шухляду, він наголосив,
що «сьогодні можна говорити винят-
ково про унітарну державу, тому що ні
суспільство, ні влада не готові вести
розмову про класичний федералізм.
Держава може стати класичною фе-
дерацією, коли вона багата. Щоб
ніхто – ні Галичина, ні Донецьк – навіть
і подумати не могли, що треба від-
окремитися. Тільки багата й сильна
держава може дозволити собі федера-
цію». Логіка такої постановки питан-
ня є дещо спотвореною. Адже феде-
рація – це не своєрідний бонус, який
може собі дозволити або не дозволи-
ти багата та успішна держава. Федера-
ція – це не ціль, а лише засіб збережен-
ня реальної, а не удаваної, цілісності
держави, надійне закріплення принци-
пів децентралізації та саморозвитку
регіонів, формування економічної, со-
ціальної і політичної основи для того,
щоб держава стала успішною і замож-
ною. Реально у вище згаданого поса-
довця сплутались ціль та засоби. Що ж
до аргументу про «неготовність» го-
ворити і думати саме сьогодні, а не
завтра, не можна все і постійно від-
кладати «на завтра», оскільки одного
разу цього «завтра» просто може не
наступити взагалі. Бо завтра вже може
бути Україна іншою країною ані суве-
ренною, ані незалежною, ані само-
стійною державою.

Залишаючи емоції і політичні упо-
добання, слід об’єктивно подивитись
на те, чи зможе запровадження феде-
ративного устрою вирішити ті проб-
леми, які об’єктивно постали перед
Україною, подальше ігнорування яких
може спричинити у рівній мірі швидку
та болючу втрату її цілісності і неза-
лежності.

Одним із перших аргументів на ко-
ристь федеративного устрою Украї-
ни, який неодноразово висувався про-
тягом останніх десяти років, є навіть
не культурні відмінності між західни-
ми та східними областями України,
різна конфесійна приналежність, орі-
єнтація на Європу чи Росію, доміну-
вання української або російської мови
тощо, оскільки вони і без того є добре
всім відомі, не з них взагалі треба
починати. Не є вирішальним аргумен-
том і історичне згадування про пере-
бування тих чи інших територій Ук-
раїни у складі різних держав, що
начебто сприяло виробленню різних
типів ментальності, а отже, й дифе-
ренціацію правових, державницьких і
взагалі – соціальних традицій. На від-
міну від цього, на наше переконання,
передусім слід звернути увагу на
питання організації і закономірності
розвитку державної влади.

Не секрет, що кожний новий пре-
зидент прагнув сконцентрувати у
своїх руках якомога більше повнова-
жень центральної влади. Комусь це
вдавалось більше, комусь – менше,
але сама тенденція у формі бажання,
чи то у формі реальних дій існувала
завжди. Внаслідок, станом на початок
2012 року, ми отримали надмірну цент-
ралізацію влади, яка за своїми озна-
ками мало чим поступається колиш-
ньому СРСР, коли всі рішення при-
ймаються не просто в абстрактному
центрі, а в центрі, який можна іденти-
фікувати з точністю до назви однієї
вулиці. Очевидно, що мешканців та-
кого центру подібна ситуація цілком
влаштовує. Перефразовуючи слова
Чарльза Уілсона, сказані ним про ком-
панію «Дженерад Моторс» під час
сенатських слухань у 1952 році, можна
поставити таке запитання: чи справді
«все, що добре для Банкової, добре
для України»? Централізація завжди
пов’язана зі зниженням насамперед
економічної самостійності регіонів,
коли будь-який регіональний економіч-
ний потенціал, на основі якого ство-
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рюються додаткові блага, ставиться
під контроль центральної влади, яка
сама вирішує куди краще спрямовувати
прибутки, і чи взагалі їх повертати на
рівень регіонів. Це породжує не лише
зайву напругу і відчуття у стосунках
регіонів та центральної влади, коли
умовні «Схід» та «Захід» в однаковій
мірі не сприймають центральну владу,
яка не тільки все забирає, але ще й
вказує безпосередньо. Така політика
позбавляє регіони всяких стимулів до
економічної активності, оскільки всі
вони заздалегідь розуміють, що від
результатів цієї діяльності їм залиша-
тимуться рештки, і максимум, що во-
ни можуть отримати – це кілька подяк
місцевим чиновникам від центральної
влади з перспективою їх подальшого
підвищення у разі виникнення надмір-
ного «кадрового дефіциту» у центрі.

У кожний конкретний історичний
момент (2004, 2006, 2008, 2010 або
будь-який інший рік) можна звинува-
чувати або чинну владу або «поперед-
ників». Можна сподіватись, що з при-
ходом нової владної еліти змінювати-
меться її ставлення до регіонів, до їх
фінансових, економічних та інших
потреб. Однак досвід переконав, що 
зі зміною «еліт» та «команд» чомусь
нічого істотно не міняється і регіони
так само залишаються безправними
перед центром, позбавленими реаль-
них можливостей вирішувати свої

проблеми, забезпечувати розвиток і
добробут тих громадян, які в них
живуть. З цього погляду слід визнати,
що проблема розвитку регіонів Украї-
ни – це не проблема тих чи інших
політичних еліт (помаранчевих, біло-
блакитних,біло-червоних або будь-яких
інших), а проблема інституціональна,
яка має вирішуватись через такі ефек-
тивні механізми, які б убезпечили ці
регіони від будь-яких політичних по-
трясінь, що від виборів до виборів від-
буваються в Україні. Ці регіони повин-
ні мати чіткі конституційні гарантії
розвитку.

Світова практика засвідчує, що
одним із засобів інституціонального
розв’язання цієї проблеми є процес
федералізації, оскільки федералізм –
це, насамперед, фінансова незалеж-
ність регіонів, місцеве самоврядуван-
ня незалежне від центрального уряду,
коли керівники місцевої влади обира-
ються на місцевих виборах і несуть
чітку і зрозумілу відповідальність перед
ними, оскільки разом із нею вони
набувають достатніх інструментів та
ресурсів для забезпечення розвитку
цих регіонів. Як переконливо зазна-
чає Р. Хакімов, федералізм дає мож-
ливість створити таку систему зба-
лансованої взаємодії кількох центрів
у межах однієї держави, між якими
розподілена влада і які можуть діяти
самостійно [7].
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Медведчук В. В. Український вибір: федералізм як концепт і модель суспільно-
державного розвитку (частина перша)

У статті аналізується феномен федералізму як концепт суспільно-державного
розвитку України. Ґрунтуючись на дослідженні федералізму М. Драгоманова, І. Фран-
ка, С. Подолинського, М. Грушевського, С. Дністрянського, О. Ейхельмана, В. Чор-
новола та об’єктивно існуючих економічних, етнічних, культурних, релігійних,
історичних та інших відмінностей у розвитку різних регіонів України, автор як аль-
тернативу існуючій унітарній формі організації держави обґрунтовує федеративну
модель майбутнього суспільно-державного розвитку як засіб зміцнення Україн-
ської держави при жорсткому забезпечені її територіальної цілісності та єдності 
і непорушності державного кордону.

Ключові слова: федералізм, модель суспільно-державного розвитку, економіч-
на, етнічна, культурна, релігійна різноманітність регіонів, державний суверенітет,
територіальна цілісність і єдність, непорушність державного кордону.

Медведчук В. В. Украинский выбор: федерализм как концепт и модель обще-
ственно-государственого развития (часть первая)

В статье анализируется феномен федерализма как концепта общественно-го-
сударственного развития Украины. Основываясь на исследовании идей федерализма
М. Драгоманова, И. Франко, С. Подолинского, М. Грушевского, С. Днистрянского,
О. Эйхельмана, В. Чорновола и объективно существующих экономических, этни-
ческих, культурных, религиозных, исторических и других различиях в развитии
регионов Украины, автор в качестве альтернативы существующей унитарной
форме организации государства обосновывает федеративную модель будущего
общественно-государственного развития как средство укрепления Украинского
государства при жестком обеспечении ее территориальной целостности и един-
ства, нерушимости государственной границы.

Ключевые слова: федерализм, модель общественно-государственного розви-
тия, экономическое, этническое, культурное, религиозное и другое разнообразие
регионов, государственный суверенитет, территориальная целостность и единство,
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Medvedchuk V. Ukrainian choice: federalism as a concept and model of social-and-
state development (part one)

This article analyzes the phenomenon of federalism as a concept of social and state
development in Ukraine. Based on the studies of federalism by Dragomanov, Franko,
Podolynsky, Grushevsky, Dnistryansky, Eyhelman, Chornovol and objective economic,
ethnic, cultural, religious, historical and other differences in the development of different
regions of Ukraine, the author justifies the federal model of state future social and natio-
nal development as an alternative to the existing unitary form and as a way of strengthe-
ning the Ukrainian state while guaranteeing its territorial integrity and unity, the invio-
lability of state borders.
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