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ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ
Через 5 років після проголошення незалежної України, було створено і
затверджено основний закон держави – Конституція України. В якій визначено
форму державного устрою, форму правління та правовий режим в державі.
Згідно статті 5 Конституції України: «Україна є республікою. Носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу
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самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні
належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами
або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу».
Під час роботи над конференцією, я поставив собі за мету все ж таки глибше
дослідити питання державного устрою в Україні.
Нині, політичне становище в державі досить не стабільне. Тому питання
форми державного устрою в Україні є дуже актуальним і по сьогодні.
До сих пір існують суперечності з приводу форми державного устрою
України, і дуже «болючим» було питання про федералізацію України.
Так історично склалося, що не рівень життя народу, не права людини, ні
розвиток виробничих сил не залежать від державного устрою, хоча, в деяких
державах-гігантах, таких як США, ФРН, Китай федеративний устрій є більш
дієвий та зручніший,

але в таких компактних державах як Україна,

федеративний устрій не відіграє значної ролі та ніяких переваг не надає.
Нація України ще не сформувалась як єдине ціле не як мовна, не як етнічна,
не як політична спільнота. Тільки-но починається відновлення історичної
свідомості на пам’яті народу, усвідомлення своєї самобутності, почуття
господарювання на своїй, власній землі, відновлення прав рідної мови,
повернення національної гідності …

Федералізація такої держави призведе до консервації її сучасного становища,
коли всі наслідки етноциту, лінгвоциту і геноциду щодо української нації – ще
відбудуться в повній силі. Це потягне за собою жахливі і неконтролюючі
наслідки. Тоді можливо постане питання: «Чи Україна буде державою взагалі?»
Згідно до Конституції України та Законів України, Україна є унітарною
державою, а це означає, що в Україні єдине законодавство, єдина судова
система, єдине громадянство та територія держави є недоторканою і
неподільною в межах вже існуючих кордонів.
Така форма державного устрою, як унітарна, дає змогу біль повної
концентрації ресурсів у руках центра, яка сприяє прискореному розвитку
держави.
Аналізуючи ідею входження України на федеративних засадах до складу
Російської Федерації, яка причинила українській національній справі чимало
лиха, свого часу була відправлена до музею екіпажів, якими уже ніхто не
користується.
Ще одна ідея мала місце, в якій «прихильницею» федеративності була
Польща, яка всіма методами намагалась ізолювати Галичину, Холмщину,
Волинь тощо.
Коли український народ отримав штурвал влади в незалежній та вільній
України, то постало питання про федералізацію, але це питання так же і згасло,
як і спалахнуло.
Ще триває і триватиме процес становлення України, але не потрібно
зупинятися бо майбутнє нашої держави в наших руках, але і потрібно зволікати
на те, що мало місце в історії державотворення України аби не повторити тих
помилок. І тому унітарність є одним з тих елементів, які тримають в цілісності
Україну та запобігають політичному розколу.

