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олітичні партії – сучасна, новітня форма політичної організації суспільства. 
Сьогодні неможливо уявити собі не лише політичного, але й економічного та 
культурного життя ХХІ ст. поза партійним ракурсом.  

Кінець ХІХ – початок ХХ століття позначився зростанням національного руху в 
Наддніпрянській Україні, його політизацією. Політизація українського національного руху 
була зумовлена наступними чинниками: до українського руху вливається нове покоління 
українських діячів, яких не задовольняла лише культурницька діяльність; у російській 
імперії з’являється загальна тенденція опозиційних рухів щодо створення політичних партій; 
внаслідок ряду соціально-економічних змін, що відбувалися у другій половині ХІХ ст. 
відбувається загострення соціальних протиріч та політизація суспільства. 

Політизація українського національно-визвольного руху була підготовлена 
багаторічною культурно-освітньою діяльністю громадівців, своєрідним відродженням і 
перетворенням у невід’ємний компонент національного руху тих політичних домагань, які 
сповідували кирило-мефодіївці у середині ХІХ ст. 

Поряд з культурно-просвітницькою діяльністю в українському національно-
визвольному русі на початку ХХ ст. почали утворюватися справжні політичні організації. 
Виникли перші партії, що діяли в різних регіонах України і виступали від імені тих чи інших 
соціальних верств українського населення. Тому дослідження історії політичних партій 
залишається актуальним. 

Історіографія проблеми потребує більш глибокого вивчення процесу зародження, 
еволюції та зникнення різноманітних українських політичних партій у загальному контексті 
політичної історії України. Це пов’язано з тим, що історія українських політичних партій 
стала об’єктом дослідження лише в роки незалежної України. 

Радянська історіографія її або зовсім не висвітлювала, або розкривала в суто 
негативному плані, однобічно. Український історик Ю. Галерецький пояснює це тим, що 
саме безпека вимагала обходити національні політичні партії стороною, обмежуватися 
загальними міркуваннями або спиратися на безпрограмну схему. У противному разі 
з’являлася пряма загроза звинувачення в націоналізмі з відповідними службово-партійними 
висновками [1, с. 60]. 

Упереджене ставлення є характерним для робіт радянського періоду, щодо 
національних партій. Однак серед робіт слід відзначити монографію І.Кураса, яка містить 
багато цікавих фактів з історії визвольного руху в Україні [2]. У роботах наприкінці ХХ ст. 
І. Курас переглядає деякі позиції, розширюючи тематику [3]. 

У 90-х рр. ХХ ст. з’явились оглядові роботи – М. Канчука [4], П. Шморгуна [5] та ін. 
Помітним внеском в дослідження історії українських партій та організацій стала монографія 
Т. Гунчака [6]. 

П 
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Монографія А. Павка є однією з перших спроб комплексного дослідження історії 
політичних партій, організацій, які діяли в українських землях у складі Росії та Австро-
Угорщини на межі ХІХ–ХХ століть [7]. 

На початку ХХІ ст. з’явилися нові багатотомні праці, в яких детально аналізуються 
програмні документи українських політичних партій, міститься різноманітний фактичний 
матеріал щодо їх практичної діяльності [8, 9]. 

Однак залишається чимало проблем, які потребують більш глибокого вивчення. Це 
проблеми соціально-політичного складу, чисельності кожної партії, між партійних відносин 
тощо. Недостатньо вивчена політична біографія партійних лідерів. 

Загальне громадське піднесення напередодні революції 1905–1907 рр. викликало 
утворення політичних партій серед українських лібералів, які були пов’язані з російськими 
лібералами. Українська демократична партія постала як результат ідейно-організаційної 
трансформації першого політичного об’єднання поміркованої української інтелігенції – 
Загальної Української Безпартійної Демократичної Організації, створеної у 1897 р. 
О. Кониським на з’їзді “громад” у Києві. Восени 1904 р. вона перетворилась в Українську 
демократичну партію (УДП) і затвердив її платформу, яка була опублікована у Львові. 
Лідерами УДП були О. Лотоцький, Є. Тимченко, В. Чеховський, Є. Чикаленко [8, с. 131]. За 
соціальним складом і поглядами українські демократи в той час були близькими до 
російської партії конституційних демократів (кадетів). 

Основну масу членів Загальної української організації становили державні та земські 
члени не молоді за віком. Гарячі дискусії точилися відносно назви партії. Пропонувалося 
декілька варіантів “національно-демократична”, “українська національна”, “демократична” і 
“радикальна”. Наприкінці березня 1905 р. було ухвалено назву і політичну програму УДП. У 
ній засуджувався самодержавно-бюрократичний лад, що протягом тривалого часу гнітив 
народи Російської імперії, і доводилася необхідність запровадження конституційної форми 
правління.  

УДП вимагала федерації народів і автономії України маючи на увазі шкоду від 
централізаційної системи, вона визнавала, що державний лад у Росії повинен бути 
збудований на принципах найширшої національної і місцевої автономії. А через те вона 
вимагала для території заселеної українським народом, автономії, заснованої на особливому 
органічному статуті, виробленім майбутнім українським сеймом і основним 
загальнодержавним законом [10, с. 345]. Здобуття Україною національно-територіальної 
автономії пов’язували з російським визвольним процесом, тобто поваленням самодержавства 
і проголошенням демократичних свобод, встановленням парламентського ладу мало 
привести до автономного статусу.  

УДП визнавала рівність усіх народів, які мешкають на території України. Програма 
УДП вказувала, що поруч із самодержавством Росію пригноблює й централізація, яка 
найбільше тяжіє на так званих “недержавних” народах. Під впливом централізованого ладу 
загальна політика не рахується з індивідуальностями окремих народів. Вона примушує їх до 
такого порядку життя, який не відповідає їх національним і суспільно-економічним основам 
[10, с. 342]. 

У програмі УДП зазначалося, що законодавство Російської імперії забезпечує 
нерівноправність окремих народів, а закони, що видаються для всієї держави, дуже часто 
суперечать потребам й індивідуальностям окремих народів, не рахуються як з історичними 
традиціями, так і з сучасним складом їх життя, не відповідають їх економічним та 
соціальним потребам [10, с. 342]. 

З програмою не погодилися старші члени українських громад, які вважали деякі пункти 
досить радикальними. Саме про це попереджали члени Ради Загальної Української 
Організації Науменко і Брентшам [11, с. 323]. Програма УДП не задовольняла багатьох її 
членів. 

УДП проіснувала приблизно один рік, залишаючись весь час достатньо міцним 
політичним об’єднанням. Проте їй вдалося на хвилі загального суспільно-політичного 
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піднесення в ході революції провести певну роботу, спрямовану на пропаганду і 
відстоювання своїх програмних вимог. Її представники активно боролися за скасування 
обмежень на українське друковане слово. Вони брали участь у земських зборах, виступали 
перед робітниками і селянами, роз’яснюючи свої вимоги в соціально-економічній, 
політичній і національній сферах. УДП випускала брошури і звернення, не залишала поза 
увагою загальноросійські політичні заходи – з’їзди лікарів, журналістів, вчителів тощо. 
Проте короткочасне існування не дало змоги партії продовжити роботу. 

Майже одночасно з появою Української демократичної партії утворилася радикальна 
течія, яка була незадоволена програмою, прийнятою на з’їзді, вважаючи її мало 
революційною. Восени 1905 р. ця група вийшла з Української демократичної партії і 
створила Українську радикальну партію (УРП). Основним її гаслами були – автономія 
України та земельна реформа. Членами партії були С.Єфремов, Б. Грінченко, 
Ф. Матушевський, Д. Дорошенко та інші [12, с. 420]. Функції Центрального комітету партії 
виконувала її Київська громада. Українська радикальна партія мала місцеві організації в 
Катеринославі та інших містах України. Соціальну базу Української радикальної партії 
складала освічена частина українських середніх верств. У своїй платформі Української 
радикальної партії зазначалось, що УРП вважає, що здійснити всі соціальні ідеали можна 
буде тільки при повній політичній самостійності українського народу і необмеженому праві 
його вирішувати самому усі справи, які його торкаються, а також кожна національність, з 
яких тепер складається Росія, мусить мати автономію на своїй території з окремою краєвою 
репрезентаційною радою, якій належатиме право видавати закони й порядкувати у всіх 
справах у межах цієї території. Кожна така автономна одиниця має право рівне з правом 
кожної іншої одиниці. Реформована держава мусить бути федерацією таких національних 
одиниць [8, с. 134]. 

Першочерговою метою партія вважала встановлення в Росії конституційного ладу, який 
би забезпечував як права особистості, так і права народностей, націй. У програмі 
підкреслювалася необхідність боротьби проти самодержавства [13, с. 83]. Таким чином 
можна зазначити, що УРП пов’язувала свої вимоги з федерацією вільних народів. Вирішення 
національної проблеми вона вбачала у наданні кожній національності права на автономне 
самоуправління з крайовою Радою, яка повинна бути наділена законодавчою і виконавчою 
владою.  

Устрій і повноваження Центру, за програмою Української радикальної партії, були 
сформульовані коротко. Федеративний парламент мусив формуватися за змішаною 
мажоритарно-пропорційною системою. Федеральний парламент мав виконувати чотири 
функції: зносини між іншими державами; фінанси для загальнодержавних справ; 
позадержавна торгівля і мито; загальнодержавна армія та справа війни і миру [13, с. 84]. 
Справами на території України має відати українська виборна Народна Рада, обрана на 
основі загального, рівного, прямого і таємного голосування, особами, яким виповнився 21 
рік. Термін роботи Ради був визначений трьома роками. Громадяни України мали самостійно 
визначати свою долю. Народна Рада сама виробляла краєву конституцію, яку не може ні 
відміняти, ні скасувати загальнодержавний парламент. Краєва конституція мусіла дати право 
широкого самоврядування громадам сільським і міським і тим округам, у які громади могли 
б об’єднатися. Кожний такий округ мав свій окружний сейм, з правом самоврядування в 
межах округу. Краєва Народна рада, окружні сейми й громади поручали виконувати свої 
постанови вибраним людям, відповідальним перед тими зборами, які їх обрали. Ця виборна 
влада і взагалі всі урядовці мали бути краєвими людьми, вони несли відповідальність перед 
судом [10, с. 346]. 

Українська радикальна партія у 1905 р. розгорнула порівняно енергійну публіцистичну 
діяльність, видаючи велику кількість політичної літератури. Основну свою діяльність партія 
зосередила на видання політичних брошур, що виходили у Львові й Петербурзі, які б підняли 
національну свідомість українців. Українська радикальна партія намагалась знайти 
підтримку серед пролетаріату, селянства, демократичної інтелігенції. Представники партії 
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брали участь у роботі з’їздів лікарів, журналістів, учителів, українських клубів, “Просвіт”. 
УРП пішла на певне співробітництво з іншими партіями. Так, у червні 1905 р. українські 
радикали взяли участь у зібраннях різних політичних сил, зокрема УНП і УДП.  

Однак партія не мала очікуваного впливу на маси українського населення і залишалася 
переважно інтелігентською організацією. 

Самостійне існування Української радикальної партії тривало всього кілька місяців. 
Наприкінці 1905 р. відбулося об’єднання Української демократичної партії і Української 
радикальної партії в нову Українську демократично-радикальну партію (УДРП). Ця партія 
висували гасла автономії, національної школи, використання української мови в державних 
установах. Провідними діячами партії були Є. Чикаленко, Ф. Матушевський, Л. Жебуньов, 
І. Шраг, С. Єфремов. Проте навіть після об’єднання “демократична” і “радикальна” частини 
діяли автономно. Програма нової Української демократично-радикальної партії, щодо 
майбутньої організації нової держави, повністю співпадала з платформою Української 
радикальної партії. 

У преамбулі до програми УДРП ішлося про те як забезпечуються права кожного 
громадянина, так само мусять бути забезпечені ще й права нації, народності. Росія – велика 
держава на її території живе багато різних народів, не однакових за побутом і культурними 
та економічними прикметами, отже коли до всіх частин держави, до всіх народів 
прикладатимуться однакові закони й однакові способи порядкування, то неминуче це буде 
суперечити справжнім потребам і вимогам народів і країн. Через те децентралізація мусить 
бути доведена до того, щоб кожна народність на своїй території мала автономію з правом 
місцевого краєвого законодавства [10, с. 333–334]. 

УРДП проголошувала, що не дивлячись на те, що вона сформувалась і діє на території 
російської України, вона не відділяє себе від українського народу, який живе поза межами 
Росії. Партія визнавала право на самовизначення кожної нації. “Кожна національність, з яких 
тепер складається Росія, мусить мати автономію на своїй території з окремою крайовою 
репрезентаційною радою” [13, с. 89]. Федеративний парламент повинен був об’єднувати не 
тільки ці автономні одиниці, але й забезпечувати контроль за виконанням наданих прав 
громадянам і нації на території всієї держави. Парламент повинен був складатися з послів, 
обраних на основі привселюдного, рівного виборчого права з таємним голосуванням, 
національні меншини мали право брати участь у виборах і бути політично захищеними. 

Програма УДРП включала ті вимоги, які були висунуті ще в програмах УДП і УРП. 
Вона окреслювала конкретні напрями політичної реформи в Росії: дотримання 
загальнолюдських прав, розподіл влади між загальнодержавним парламентом і краєвими 
сеймами. Перший має стежити за дотриманням прав громадянина та нації у всій державі, 
керувати зносинами з іншими країнами, зовнішньою торгівлею, митною службою, армією, 
питаннями війни та миру, фінансами для загальнодержавних справ. Усіма іншими справами 
в Україні має відати Українська Виборна Народна Рада (сейм), що розробляє краєву 
конституцію, яку не може ні відмінити, ні скасувати загальнодержавний парламент. На 
відміну від українських соціалістичних партій, УДРП обійшла стороною питання 
взаємовідносин з іншими націями, які жили в Україні. В економічній сфері, зокрема в 
аграрній галузі, її вимоги були такі: усі державні (казенні), удільні, монастирські й церковні 
землі повинні стати краєвим земельним фондом під порядкуванням самоврядних громад чи 
округ, який використовувався б для потреб хліборобів; землі приватних власників, які не 
обробляються власною працею, повинні бути примусово викуплені за державні кошти. Не 
визнаючи монархії, УДРП орієнтувалася на республіканський устрій [10, с. 335]. 

УДРП мала таку структуру: первісні партійні організації – громади очолювались 
губернськими і повітовими комітетами, губернські комітети були в Києві, Одесі, Полтаві, 
Петербурзі, повітові – в Чернігові, Харкові, Катеринославі, на Волині, Поділлі, Кубані. 
Керівним органом УДРП була Рада – у 1906 р. до неї входили Б. Грінченко, С. Єфремов, 
Ф. Матушевський, М. Левицький, Є. Чикаленко. Районами найбільш інтенсивної діяльності 
партії були Київська, Полтавська і Чернігівська губернії. Потенційною соціальною основою 



Україна–Європа–Світ 104

партії були інтелігенція, заможне селянство, представники деяких інших соціальних 
прошарків. 

Одним з своїх першочергових завдань радикал-демократи розглядали розвиток 
української культури, просвітництво народу. Основними друкованими органами були: газети 
“Громадська думка”, “Рада”, “Рідна справа (Вісті з Думи)”, щотижневик “Рідний край”, 
журнали “Нова громада”, “Український вісник”. Радикал-демократи приймали участь в 
роботі “Просвіт”, підтримували рух молоді за заснування кафедр українознавства у 
Київському, Харківському та Новоросійському університетах [14, с. 634–635]. 

УДРП своєрідно поєднувала ліберальні елементи та ідеї гуманістично-демократичного 
соціалізму, цінності лібералізму та соціальної справедливості. Вона прагнула стати 
загальнонаціональною організацією, виражати інтереси всього українського народу. Проте 
на практиці цю роль радикал-демократи здійснити не змогли. 

У 1905–1907 рр. відбулося шість з’їздів УДРП, на яких було оформлено створення 
партії, визначена тактика взаємовідносин з іншими політичними силами, ставлення до 
виборів в Думу. Взагалі, УДРП була партією парламентського типу, яка значно 
пожвавлювала роботу в період виборів і в найбільш гострі моменти діяльності Думи. Завдяки 
ініціативі діячів УДРП в І Думі була організована українська думська фракція, в основу 
політичної діяльності якої було покладено програмні вимоги радикал-демократів. 

Арешти на початку 1906 р. призвели до організаційно-політичного ослаблення УДРП. 
Внаслідок подальших політичних репресій і знищення кадрів партійне життя поступово 
завмирало, частина партії стала на шлях культурницької діяльності. Партія існувала до 
1907 р., коли посилюється натиск царизму вона припинила своє існування. 

Отже, на початку ХХ ст. український національний рух активізувався і політизувався. 
Поряд із загальноросійськими виникають українські політичні партії різних напрямків, 
зокрема ліберально-демократичного – УДП та УРП, які об’єдналися в УДРП. У програмах 
політичних партій було багато спільного, однак були й відмінності. На відміну від 
загальноросійських, в Україні не було ні крайніх лівих, як більшовики, ні крайніх правих, які 
носили монархічний характер.  
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Наталья Григорук 

УКРАИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ И УКРАИНСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ПАРТИЯ:  ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В статье автор освещает образование и программу Украинской демократической 
партии и Украинской радикальной партии, акцентирует внимание на объе-
динении этих партий в Украинскую демократическо-радикальную партию.   

Ключевые слова: партия, образование, программа, объединение, Украинская демокра-
тическая партия, Украинская радикальная партия, Украинская демократиче-
ско-радикальная партия. 

 




