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суспільно�державного розвитку

(частина друга)

Ідеї федералізму посідають на-
лежне місце у вітчизняній юридичній
та соціально-політичній думці мину-
лого і сьогодення. Щоправда, протягом
періоду незалежності України часто 
з політичних мотивів вони були відсу-
нуті на другий план чи замовчувались.

Тому, кажучи про ідеї федералізму,
слід наголосити, що принципово не-
правильно нав’язувати їх суспільству
як сучасний винахід уявних «антиук-
раїнських сил». Адже, якщо це так, то
такий «винахід», з одного боку, жод-
ним чином не можна вважати сучас-
ним, оскільки його теоретичні вито-
ки на українському ґрунті сягають
ХІХ століття, а з іншого – до таких

«антиукраїнських сил» ми повинні 
будемо зарахувати таких національ-
них авторитетів, як М. Костомаров,
М. Драгоманов, С. Подолинський,
О. Ейхельман, М. Грушевський і
навіть такого яскравого представника
процесу державотворчого відроджен-
ня національних ідей та національ-
ного руху в Україні наприкінці ХХ сто-
ліття, як В. Чорновіл. Фактично ідеї
федералізму першими порушили і
розвинули національний геній Украї-
ни Т. Шевченко, М. Костомаров та інші
члени Кирило-Мефодіївського брат-
ства. Якщо ці мислителі вели мову
про федеративний статус України у
складі Російської імперії, то М. Дра-
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гоманов з його відомим закликом 
«у культурі – раціоналізм, у політиці –
федералізм, у соціальних справах –
демократизм» був фактично першим,
хто чітко сформулював та обґрунтував
ідею федеративного устрою власне
самої України. Зокрема, він пов’язував
федералізм із процесом демократиза-
ції суспільного життя, посиленням
самоврядних тенденцій, децентраліза-
цією, дебюрократизацією та зростан-
ням ролі різноманітних спілок і гро-
мадських організацій у державному
житті. Як зазначав відомий представ-
ник державницької наукової школи 
І. Лисяк-Рудницький: «Будь-хто, хто
взагалі чув про Драгоманова, знає, що
вій був федераліст… насправді цей
федералізм був універсальним прин-
ципом… політичного мислителя, який
брав автономію особистості за вихід-
ний пункт і який відкидав будь-яку
форму авторитаризму, федерація –
поєднання осіб із рівними правами в
групи та спільності й співробітництво
останніх у більших спілках – є єдиним
шляхом до подолання атомізації су-
спільства» [1]. Фактично ці ідеї було
викладено М. Драгомановим у проекті
основного уставу українського суспіль-
ства «Вільна Спілка». Вже у частині
першій цього документа вказувалося:
«В землях, населених українським
племенем, має бути засноване суспіль-
ство «Вільна спілка» – «Вольний Союз»,
яке ставитиме собі метою роботу для
політичного, економічного, культур-
ного визволення та розвитку україн-
ського народу та тих іноплемінних
колоній, що живуть серед нього» [2,
с. 65]. При цьому шлях до об’єднання
українських земель видавався М. Дра-
гоманову таким: «в кожній з україн-
ських областей (йшлося про ті частини
України, які перебували у складі різ-
них держав.– Авт.) повинні бути
утворені спеціальні політичні суспіль-
ства – скоріше цілком самостійні,
ніж частини одного й того ж,– які
щоправда, за самою природою речей
повинні прийти до взаємної згоди сто-

совно солідарності в діях та взаємної
допомоги». При цьому, кажучи про
можливі федеративні частини Украї-
ни, він писав про щонайменше чотири
області: Полісся, Київщину, Харків-
щину та Одещину. Так само слід згада-
ти й «Переднє слово до «Громади», в
якому М. Драгоманов обстоював ідею
федерації як поєднання вільних гро-
мад, що об’єднані спільними цілями 
і цінностями, але при цьому є само-
стійними і різноманітними. Логічним
продовженням цієї концепції стало
розроблення моделі федеративної рес-
публіки України С. Подолинським.Так
само прихильником ідей федералізму
в Україні був І. Франко, який вважав,
що кожна нація має право на само-
стійність та автономію, що можуть
бути забезпечені способом федераліза-
ції, коли на перший план висуваються
саме суспільство та регіональні спіль-
ноти, тоді як загальнодержавні функції
пов’язуються насамперед із коорди-
нацією діяльності регіонів, виконав-
чою діяльністю, зовнішньополітич-
ними зв’язками. Причому сам процес
федералізації тлумачився ним як один
із етапів забезпечення універсальних
природних прав людини, з-поміж яких
одне з головних місць посідає право
на автономний розвиток. На початку
ХХ ст. ці ідеї набули концентрованого
відображення в Основному Законі
«Самостійної України» Спілки на-
роду українського, де вказувалось:
«Україна є спілка вільних і самоправ-
них земель, утворених на підставі своїх
природних особливостей та окреміш-
ностей і заселених українцями. Таких
земель є дев’ять: Чорноморська Украї-
на,Слобідська Україна,Степова Україна,
Лівобережна Україна або Гетьманщина,
Північна Україна, Полісся або Гайова
Україна, Підгірська Україна, Горова
Україна і Понадморська Україна. Кож-
на земля є спілка вільних і справних
громад» [2, с. 75]. Цей проект було на-
друковано у першому номері часопи-
су Української народної партії «Само-
стійна Україна» у вересні 1905 р.,
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що дозволяє припустити активну участь
лідера УНП та редактора «Самостій-
ної України» фундатора класичної тео-
рії українського націоналізму М. Міх-
новського у розробленні зазначеного
проекту. Не можна залишити поза
увагою таку визначальну для держа-
вотворчих процесів Україні постать,
як М. Грушевський, який прямо наго-
лошував: «ми визнаємо федеративні
форми найбільш досконалим спосо-
бом державного союзу з інтересами
вільного і природного розвитку націо-
нального життя». При цьому формою
об’єднання українських земель (Ук-
раїнської Республіки) він бачив саме
федерацію у вигляді сполучених шта-
тів України. При цьому, як писав 
М. Грушевський, не настільки важли-
во, чи буде формально термін «феде-
рація» присутній у назві Української
держави, оскільки фактично вона по-
винна становити собою ніщо інше, як
федерацію республік-громад, адже
будь-яке нав’язування громадам меха-
нічної унітарності і примусових зв’яз-
ків є суттєвою помилкою, яка спричи-
нятиме тільки супротив, реакцію, що
породжуватиме постійні міжусобиці.
Під час З’їзду народів Росії, що зібрав-
ся у вересні 1917 р. під проводом М. Гру-
шевського, було чітко обґрунтовано
ідею побудови держави за федератив-
ним принципом.

Серед вітчизняних правознавців 
і конституціоналістів ідеям федера-
лізму та федеративного устрою Ук-
раїни значну увагу приділили С. Дні-
стрянський і О. Ейхельман. Зокрема, у
Проекті Урядової Комісії з розроблен-
ня Конституції Української держави (чле-
нами цієї комісії були М. Білінський,
О. Ейхельман, І. Липа, П. Пилипчук,
В. Завадський, Ф. Хижняк, О. Ковалев-
ський) в артикулі 4 територіальний
устрій України визначався як федера-
ція рівних у своїх правах земель (Київ-
щина, Волинь, Чернігівщина, Херсон-
щина,Таврія, Катеринославщина, Пол-
тавщина, Чернігівщина, Харківщина
та Слобожанщина, «а рівно і всі інші

землі, що їх в більшості заселяє ук-
раїнський нарід») [3, с. 126]. З цього
погляду незаперечний інтерес стано-
вить Проект Конституції Української
Народної Республіки О. Ейхельмана,
який наголошував на доцільності за-
провадження в УНР федерально-дер-
жавного устрою:«Федерально-Держав-
на Організація УНР охороняє зовнішню
безпечність цілої Республіки і вико-
нує державні функції, що вимагають
спільного співробітництва всіх Зе-
мель і спільних для всіх Земель поряд-
ків. Окремі Землі, що складають УНР,
у всьому іншому порядкують держав-
ними справами кожна на своїй тери-
торії самостійно» [3, с. 157]. При цьому
слід віддати глибоку пошану цьому
юристу-прагматику, який спромігся 
не лише висловити загальні мірку-
вання щодо доцільності запроваджен-
ня федеративного устрою України,
а й розробив конституційну модель
взаємодії федерації та земель, що мі-
стила в собі як організацію та функціо-
нування вищих органів державної влади
(Федерально-Державний Парламент,
Федерально-Державний Голова, Феде-
рально-Державне Міністерство, Феде-
рально-Державний Суд, Федерально-
Державний Контроль), так і місцеві
органи (Місцеві Органи Федерально-
Державної Організації УНР).

Федеративної ідеї побудови неза-
лежної Української держави не цу-
рався наш відомий сучасник В. Чорно-
віл. На початку 90-х років ХХ ст.
він був одним з апологетів ідей феде-
ралізму: «Бачу в складі Української
Федеративної Народної Республіки
такі землі, як Київщина, Поділля, Во-
линь, Галичина, Буковина, Закарпаття,
Гетьманщина, Слобожанщина, Запоріж-
жя, Донеччина, Таврія (Чорноморія),
а Крим – як незалежного сусіду, або
автономну республіку в союзі з Ук-
раїною. Кожна із земель матиме свій
парламент (Донецьку Раду, Галицьку
Раду і т. д.) і свій земельний уряд, а
двопалатна (з пропорційним представ-
ництвом від усього населення, і порів-
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ним – від земель) Центральна Рада
України відатиме і берегтиме гарантії
демократичних прав (на опозицію, на
вільні вибори, на свободу слова і дру-
ку, на приватну чи колективну влас-
ність, на недоторканість і гідність
особи)» [4, с. 2–3]. І не варто спере-
чатися про те, що згодом ці погляди 
В.Чорноволом було змінено (їх еволю-
цію всебічно і ґрунтовно досліджує 
О. Андрощук, надаючи не лише ви-
черпний, а й максимально неупере-
джений аналіз тих подій, які супрово-
джували політичну діяльність В. Чор-
новола [5]), адже ми жодною мірою
не ставимо на меті представити образ
цього непересічного і, поза всяким
сумнівом, визначного для України
політика ні як прихильника федера-
лізму, ні як його ворога. Йдеться про
те, що, висуваючи ідею федералізму,
В. Чорновіл не просто постулював її,
а наводив низку цікавих аргументів 
на її користь, які не втратили свого
значення сьогодні. Зокрема, говорячи
про Україну як «союз земель, які
склалися історично і несуть на собі
природнокліматичні, культурно-етно-
графічні, мовно-діалектні, побутово-
господарчі та інші відмінності, що
творять неповторне різнолике облич-
чя єдиного народу», він указував, що
саме федералізм може виступити тією
противагою і водночас запорукою,
що в майбутньому убезпечить Украї-
ну від копіювання радянського цен-
тралізму, якому були притаманні всі
ознаки тоталітаризму та імперської
ідеології. На жаль, ці застережен-
ня В. Чорновола з низки причин та 
обставин не було сприйнято за його
життя, і сьогодні ми простежуємо
чітку тенденцію до відродження не
радянського, а навіть значно більш
загрозливого для майбутнього Украї-
ни централізму, який, поєднуючи в
собі всі негативи колишньої радян-
ської моделі (позитиви, які також були
у зазначеної моделі, ніхто не захотів
запозичувати), додав до них суціль-
ну безвідповідальність, схильність до

сибаритства, непрофесійність, цинізм
і байдужість до долі країни в цілому
та її окремих регіонів.

На зорі своєї незалежності полі-
тично та ідеологічно Україна була
ближчою до створення умов для кон-
ституційного закріплення федерації,
ніж сьогодні. Так, у кінці 1991 р. на
Західній Україні активно обговорю-
валися не лише на зборах, мітингах,
а й на сесіях рад питання, пов’язані 
з Закарпатською та Угорською авто-
номіями у складі України. Але ради-
кальні сили Підкарпатської республі-
канської партії, фінансовані з-за кор-
дону, вже в середині 1992 р. вимагали
виходу Закарпаття зі складу України.
Таке ж політичне рішення в цей період
пропонував стосовно Криму Респуб-
ліканський рух Криму. Деякі політич-
ні течії Руху вслід за одним із своїх
лідерів В. Чорноволом, а також Рух за
відродження Донбасу висували свою
ідею щодо федеративно-земельного
устрою країни. Ці тенденції до різ-
ного ступеня федералізації знайшли
відображення у прагненні до їх за-
конодавчого закріплення (проекти
законів «Про угорський автономний
округ», «Про спеціальну самоврядую-
чу територію Закарпаття»),конститую-
ванні у складі України Автономної
Республіки Крим. Водночас у лютому
1995 р. під керівництвом В. Гриньова
було розроблено проект «Концепції
нової регіональної політики в Украї-
ні», де було прямо зазначено, що
Україна має у своєму складі регіони,
які суттєво відрізняються один від
одного як соціально-економічними
умовами, так і культурно-історичними
тенденціями. Тому авторами цієї кон-
цепції було запропоновано орієнтува-
ти регіональну політику на надання
регіонам широкої самостійності в
соціально-економічному і культур-
ному розвитку з чітким розподілом
повноважень і економічної бази між
загальнодержавними і регіональними
рівнями влади та управління, аж до
прийняття земельно-федеративного
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принципу державного устрою в рам-
ках цілісної держави (йшлося не про
національно-етнічний, а про терито-
ріальний і фінансово-бюджетний прин-
ципи федералізму).

Вище свідомо наведено різні під-
ходи щодо вирізнення тих чи тих 
земель у складі федерації, оскільки на-
разі це питання може і має бути пред-
метом окремих обговорень. Зокрема,
крім тих підходів, що розроблялися
на початку ХХ ст. сучасні дослідники
ведуть мову про шість федеративних
земель: а) Галицька земля (Львівська,
Івано-Франківська,Тернопільська,Чер-
нівецька області); б) Волинська земля
(Рівненська, Волинська та Житомир-
ська області); в) Центральна Україна
(Київська, Чернігівська, Полтавська,
Кіровоградська, Хмельницька, Він-
ницька, Черкаська області); г) Ново-
росія (Одеська, Миколаївська, Херсон-
ська, Дніпропетровська та Запорізька
області); д) Донецька земля (Донець-
ка, Луганська області); є) Слобідська
земля (Сумська, Харківська області),
а також про два анклави з особливим
статусом у вигляді вільних економіч-
них зон (Крим та Закарпаття). Голов-
не, що слід усвідомлювати у цьому
контексті, полягає в тому, що ідею 
федералізму не варто сприймати як
дещо чужорідне український мен-
тальності, а також тим перспективам
державотворчого процесу, які від-
кривалися перед нею в минулому та
об’єктивно продовжують своє існу-
вання сьогодні. Так, у 1996 р. було 
зроблено чіткий вибір на користь уні-
тарної держави.Але чи можна сьогод-
ні зі стовідсотковою долею впевне-
ності стверджувати, що цей вибір був
правильним? Адже, як виявилось у
ході розвитку Української держави 
і суспільства 1996–2004 років, ніяк 
не всі стратегічні рішення, прийняті
під час конституційного процесу
1992–1996 років, виявилися правиль-
ними і життєздатними. В аспекті 
проблематики форми державного
управління спробою виправлення вад 

Конституції 1996 р. стала рефор-
ма 2004 р. Через її непослідовність,
половинчастість, незавершеність і
перекручення деяких принципових
положень вона, на жаль, не дала очі-
куваного результату, хоча до сьогод-
нішнього дня я залишаюся впевне-
ним у тому, що справжній потенціал
парламентсько-президентської фор-
ми правління в Україні так і не було
реалізовано. Але в частині питань
державного устрою так і не було зроб-
лено жодних зрушень. Не було про-
ведено ретельного і неупередженого
аналізу (не лише наукового, а й у
формі загальногромадського обгово-
рення) того, наскільки унітарний устрій
сприяв би або навпаки – не сприяв,
реалізації тих стратегічних держав-
них і суспільних цілей, що ставили-
ся перед країною на початку та все-
редині 90-х років минулого століття.
Фактично питання державного устрою
просто замовчали. Одначе факт «за-
мовчування» жодним чином не може
вважатися сьогодні переконливим аргу-
ментом на користь унітарного устрою.
І чи не вийде так, що за більш уваж-
ного дослідження федералізм вияви-
ться не тільки не таким уже страшним
і неприйнятливим, а й такою модел-
лю, що є більш адекватною та більш
ефективною для розв’язання тих проб-
лем і реалізації тих цілей, де не спро-
моглася унітарна модель?

Отже, кажучи про федеративну
Україну, які саме аргументи можуть
працювати на користь цієї моделі?
Всього їх можна розподілити на дві
основні групи. З одного боку, це – пози-
тивний досвід федералізму в інших
мононаціональних державах, який за-
свідчує, що федералізм сприяє: 1) під-
вищенню урядової відповідальності,
оскільки місцеві уряди мають можли-
вість розробляти місцеву політику,
яка максимально наближена до інте-
ресів громадян; 2) прозорому і чітко-
му розподілу відповідальності на різ-
них рівнях системи державної влади;
3) формуванню інституту загально-
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національного арбітражу (на базі на-
ціонального уряду), який може допо-
магати в разі виникнення супереч-
ностей між регіонами; 4) розвиткові
партійної системи, оскільки політичні
партії отримують більше можливостей
для реалізації своєї діяльності, адже
неможливість їх виходу на загально-
національний рівень не є перешко-
дою до їх широкого представництва
на рівні суб’єктів федерації; 5) закріп-
ленню принципів децентралізації вла-
ди та убезпеченню від надмірної цент-
ралізації влади, які вже не залежать
від політичної (корпоративної) волі
тих чи тих політичних еліт, що змі-
нюють одна одну на політичному Олім-
пі, а нормативно встановлюються на
конституційному рівні та забезпечую-
ться відповідною системою гарантій,
механізмів та інститутів; 6) створенню
умов для природного розвитку багато-
манітності в усіх її проявах – культур-
ної, мовної тощо, а отже, і зміцненню
демократії, оскільки сучасна демокра-
тія є за визначенням плюралістичною.
Навіть якщо запровадження ідей феде-
ралізму в державотворчу практику
України дозволить реалізувати лише
перелічені цілі, то все одно за нею
майбутнє. Утім, насправді, варто вка-
зати на ще одну групу аргументів, які
мають власне національний характер
і стосуються специфіки державного і
національного розвитку самої Украї-
ни. На думку багатьох дослідників, не
буває двох однакових «федералізмів»,
оскільки кожен з них нерозривно
пов’язаний з історією, традиціями, куль-
турою, економічним та політичним
розвитком тієї чи тієї держави.

Насамперед федералізація дозво-
лить розв’язати ті проблеми, що їх не
може вирішити просте поглиблення
розвитку самоврядування. Відомо, що
порівняно з самоврядуванням, яке тлу-
мачиться переважно в соціально-еко-
номічній площині, поняття федералі-
зації має ще й вагому політичну скла-
дову свого змісту. На перший погляд,
ці два аспекти можна легко розвести.

Умовно кажучи: направо – соціально-
економічні відносини, наліво – феде-
ралізм. Але на практиці зробити це
вкрай складно і практично немож-
ливо, оскільки як соціально-еконо-
мічна складова завжди впливатиме 
на політичні відносини, так і навпаки –
політичні відносини істотним чином
впливатимуть на соціально-економіч-
ний розвиток. У цьому сенсі, не маю-
чи відповідної федеративно-політич-
ної основи на регіональному рівні, не
лише складно, а часто – просто не-
можливо вирішувати завдання соціаль-
но-економічного, культурного, еколо-
гічного, інформаційного розвитку.
Отже, говорячи про федеративно-
політичну основу самостійності регіо-
нів України, мають на увазі не їхнє
прагнення отримати політичну не-
залежність і в такий спосіб зруйну-
вати цілісність державної влади та
цілісність країни, а винятково вико-
ристання наданих федералізацією
політичних засобів та інструментів
для вирішення проблем соціального,
економічного, культурного розвитку.
У цьому плані не слід удавати, що фе-
дералізм – це синонім самоврядування.
Подібна аргументація не лише надто
вразлива, а й за своєю суттю нечесна.
Натомість варто відверто визнати не-
заперечну політичну складову змісту
поняття федералізму, але при цьому
правильно її витлумачити. Справді,чому
певна політична самостійність має обо-
в’язково сприйматися без усяких під-
став як загроза національній єдності?
Якщо вона не стала такою у США,
Австрії або Німеччині, то є всі підстави
сподіватись, що за умов розроблення 
і запровадження дієвих конституцій-
них механізмів, які поставили би надій-
ні перепони будь-яким проявам сепара-
тизму та забезпечили територіальну
цілісність, непорушність державних
кордонів, в Україні не станеться.

По-друге, не можна не зазначити
того, що сьогоднішня унітарна і неза-
лежна Україна є до певної міри навіть
більш роз’єднаною, ніж вона була за
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радянських часів. Звісно, значна частка
провини за це лежить насамперед на
політичних елітах, що перебували при
владі починаючи від 90-х років ХХ ст.,
які намагалися штучно уніфікувати
громадян України (незалежно від їх-
ньої етнічної належності, а також
мовних, культурних та освітніх тради-
цій), створивши неприродний «гомун-
кулус», де кожен регіон живе і розви-
вається сам по собі, не відчуваючи
при цьому єдності з іншими, не усві-
домлюючи нерозривності історичної та
державної долі всієї України на Сході,
Заході, Півночі та Півдні, не реалізую-
чи цього духовного єднання з іншими 
у повсякденному житті й на практиці.
Та чи є якісь гарантії того, що колись
прийдуть «гарні» політики і вирішать
ці проблеми? Донині діяла проти-
лежна закономірність. Тому цілком
очевидно, що, спробувавши спосіб
уніфікації українського народу та Ук-
раїнської держави, який виявився не
лише неефективним, а й деструк-
тивним (історично рівень протистоян-
ня між різними регіонами незалежної
України сягав граничних позначок, що
лише на щастя не спричинило цілком
реального розколу держави), варто
звернутися до іншого способу об’єд-
нання, яким є федералізація. Це
дозволить не лише зберегти природну
і притаманну Україні різноманітність
культурного, релігійного, економіч-
ного життя, а й об’єднати державу на
основі взаємної толерантності, спіль-
них державних цінностей та цілей.
Недарма, як пише Д. Дж. Елейзер,
федералізм – це засіб поєднання різ-
норідних частин, які мають спорідне-
ну політичну культуру за високого

рівня асоціювання суспільних відно-
син [6, с. 114]. Водночас притаманна
федерації конкурентність регіонів (не-
дарма сама федерація інколи описує-
ться як процес «регулювання конку-
ренції братніх відносин» – «a brotherhood
of tempered rivalry», або як «антагоні-
стична співпраця» в дослідженнях
Мортона Гродзінса) дозволяє надати
суспільним відносинам у всіх сферах 
(і насамперед в економічній) необ-
хідного в сучасних умовах динамізму,
відкритості, гнучкості та адаптивності.
При цьому поняття «антагоністична
співпраця» М. Гродзінса можна цілком
замінити словосполученням «агоні-
стична (від давньогрец. α′γωνι′α – бо-
ротьба, змагання), тобто змагальна,
співпраця».

Напрацьовані вітчизняною думкою
ідеї федеративного устрою держави є
теоретичною основою для реалізації
майбутньої форми державної органі-
зації, яка може бути реалізована че-
рез український вибір. Усвідомлення
цього вибору вимагає об’єктивного
переусвідомлення основ державного
устрою країни у напрямі запрова-
дження федеративних основ її органі-
зації та функціонування. Запровадження
федерації – складний процес усвідомлен-
ня сутності та необхідності цієї моделі
в суспільній свідомості українців, фор-
мування і посилення суспільного кон-
сенсусу щодо принципів, цінностей та
інститутів федералізму, визрівання і по-
ширення федеративної політичної куль-
тури, становлення єдиної у своїй різно-
манітності Української федеративної
держави. Цей шлях пролягає через кон-
ституційні зміни, що, як і федералізм,
є складовою українського вибору.
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Медведчук В. В. Український вибір: федералізм як концепт і модель суспільно-
державного розвитку (частина друга)

У статті аналізується феномен федералізму як концепт суспільно-державного
розвитку України. Ґрунтуючись на дослідженні федералізму М. Драгоманова,
І. Франка, С. Подолинського, М. Грушевського, С. Дністрянського, О. Ейхельмана,
В.Чорновола та об’єктивно існуючих економічних, етнічних, культурних, релігій-
них, історичних та інших відмінностей у розвитку різних регіонів України, автор 
як альтернативу існуючій унітарній формі організації держави обґрунтовує феде-
ративну модель майбутнього суспільно-державного розвитку як засіб зміцнення
Української держави за жорсткого забезпечення її територіальної цілісності, єдності
й 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 вторая)

В статье анализируется феномен федерализма как концепт общественно-го-
сударственного развития Украины. Основываясь на исследовании идей федера-
лизма М. Драгоманова, И. Франко, С. Подолинского, М. Грушевского, С. Днистрян-
ского, О. Эйхельмана, В. Чорновола и объективно существующих экономических,
этнических, культурных, религиозных, исторических и других различиях в разви-
тии 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 его территориальной целостности и един-
ства, нерушимости государственной границы.

Ключевые слова: федерализм, модель общественно-государственного разви-
тия, экономическое, этническое, культурное, религиозное и прочее разнообразие
регионов, государственный суверенитет, территориальная целостность и единство,
нерушимость государственной границы.

Medvedchuk V. Ukrainian Choice: federalism as a concept and model of social-and-
state development (part two)

This article analyzes the phenomenon of federalism as a concept of social and state deve-
lopment 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 national development as
an alternative to the existing unitary form and as a way of strengthening the Ukrainian state
while guaranteeing its territorial integrity and unity, the inviolability of state borders.

Key words: federalism, model of social and state development, economic, ethnic, cul-
tural, religious diversity of regions, state sovereignty, territorial integrity and unity, invio-
lability of state borders.


