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ОСНОВНІ ПІДХОДИ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
ДОБИ НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
1917–1920 РР.
Одним із напрямів вивчення досвіду національновизвольної
революції 1917–1920 рр. є дослідження історії діяльності укра
їнських партій. За останні роки з даної проблематики написана
значна кількість робіт. Це потребує аналізу та узагальнення наявної
літератури, виявлення основних підходів в процесі дослідження,
окреслення кола питань, які потребують подальшої розробки.
Активне вивчення українських політичних партій даного пе
ріоду розпочалося на початку 90х років ХХ ст. На сьогодні можна
окреслити кілька напрямів дослідження. Насамперед, науковці
займаються висвітленням історії формування та діяльності окре
мих партій. Першими почали вивчатися українські партії соціаліс
тичної орієнтації. Достатньо повно в історичній літературі висвіт
лена Українська соціалдемократична робітнича партія. Історію
її становлення та формування програмних засад до початку рево
люції проаналізував В.І.Головченко1. Діяльність УСДРП у період
Української революції 1917–1920 рр. розглянута у кандидатській
дисертації О.В.Бобини2. Дослідженням міжнародної діяльності
партії, включаючи міжвоєнний період, займається А.І.Голуб3. Ана
ліз діяльності партії присутній фактично у всіх загальних роботах,
присвячених даному періоду. Разом із тим, не дивлячись на значний
обсяг літератури, ряд аспектів партійної історії залишається не
достатньо розкритим. Зокрема, потребує більш ґрунтовного аналі
зу урядова робота партії, виявлення причин її переважно доміну
ючого становища в державних структурах першої та другої УНР.
Разом із УСДРП активно вивчається друга за впливовістю пар
тія доби революції — Українська партія соціалістівреволюціо
нерів. Практично жодна праця з історії Української революції не
обходиться без згадування та характеристиці окремих аспектів
її діяльності. Але на відміну від УСДРП, якій, як зазначалося
вище, кілька авторів присвятили окремі роботи, безпосередньо
УПСР присвячені лише монографія та докторська дисертація
Т.А.Бевз4.
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При аналізі літератури з історії УСДРП та УПСР слід відмітити
монографію О.Ю.Висоцького5. У роботі автор зробив порівняль
ний аналіз партійних доктрин, основних засад тактики, запропо
нованих програм державного будівництва, що дало можливість
визначити роль та місце кожної партії в Українській революції
1917–1920 рр., показати їхній внесок у процес розбудови українсь
кої державності.
Значну увагу сучасні дослідники приділяють крайньому лівому
флангу, зокрема, українським націоналкомуністичним партіям.
Вивчення націоналкомунізму як явища розпочалося ще наприкін
ці 80х — початку 90х років ХХ ст. Спочатку націоналкомунізм
був представлений через біографії його яскравих представників6.
На початку та всередині 90х років ХХ ст. було захищено кілька
дисертацій, предметом дослідження яких стали українські націо
налкомуністичні партії7. Зарубіжну історіографію проблеми про
аналізував Я.О.Потапенко8.
Загальна характеристика українського націоналкомунізму як
окремого явища і суспільного феномена була дана у праці Дж.Мей
са й М.І.Панчука9. Автори визначили націоналкомунізм як уні
версальний феномен міжнародного комуністичного руху, який
намагався поєднати теорії ленінізму та «національних побажань
у встановленні цінності нації побіч інших пріоритетів «соціаліс
тичного будівництва»10.
Витоки націоналкомуністичної ідеології та її основні постула
ти досліджували Г.О.Дичковська, В.І.Кафарський, Ю.А.Левенець,
В.А.Потульницький11. На сьогодні узагальнюючими роботами
в дослідженні феномену українського націоналкомунізму є праці
В.Ф.Солдатенка та О.М.Любовець12. Водночас, і даний напрям дос
лідження не можна вважати вичерпаним, подальшого вивчення
потребує проблема співвідношення націоналкомуністичних ідей
з потребами соціального та національного розвитку України.
Якщо лівий соціалістичний український табір є достатньо ви
вченим, то значно менше дослідженими є українські центристські
та консервативні партії. Певним винятком можна вважати Ук
раїнську партію соціалістівфедералістів. У окремі періоди рево
люції партія була урядовою і разом із УСДРП та УПСР формувала
напрями державної політики УНР, а її члени займали провідні
посади в державному управлінні. Тому, вивчаючи Українську ре
волюцію, дослідники обов’язково намагаються визначити місце
та роль УПСФ у державотворчих процесах тієї доби. Зважаючи
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на це, фрагментарне висвітлення програмних засад партії, її так
тики містять більшість загальних праць з історії революції. На
сьогодні єдиною узагальнюючою роботою з історії партії є моног
рафія В.В.Стрільця, яка охоплює весь період існування партії від
її заснування (ще як Української радикальнодемократичної партії)
до моменту розпуску в 1939 р.13. Автору вдалося відтворити цілісну
картину функціонування партії, показати її як самодостатню по
літичну силу з власним баченням шляхів розвитку України.
В порівнянні з УПСФ, ще одна українська партія, яка також
періодично делегувала своїх членів до урядів УНР — Українська
партія соціалістівсамостійників, — не стала досі предметом ретель
ного вивчення. Зараз не існує окремої праці, присвяченій тільки
їй. У науковій літературі діяльність партії розглядається переваж
но в контексті викладу подій революції. Тому УПСС чекає свого
особливого дослідника.
Інші українські буржуазнодемократичні та консервативні пар
тії вивчені значно менше. Найбільше літератури мається з історії
та діяльності Української демократичнохліборобської партії. Ана
лізу політичної програми партії присвячена стаття Ф.Турченка
і Н.Заліської14. У 2001 р. з історії даної партії О.В.Піскорським за
хищена окрема дисертація15. У брошурі О.М.Любовець висвітлена
діяльність УДХП протягом всього періоду революції, у додатках
наведені основні програмні документи партії16.
Вивчення правих українських партій тільки розпочалося. Про
цес організаційного становлення та програмні засади Всеукраїнсь
кого союзу земельних власників, Союзу представників промисловос
ті, торгівлі, фінансів та сільського господарства (Протофіс) знайшли
відображення в роботах О.Любовець17. Аналіз названих партій як
соціальнополітичної бази гетьманату П.Скоропадського здійснив
Р.Я.Пиріг18. Урядова діяльність партій побіжно розглянута в дисер
таційних дослідженнях О.Є.Бавики та Є.П.Рафаловського19.
Сучасна дослідниця Т.С.Геращенко висвітлила історію ство
рення Української народної громади, за допомогою якої П.Ско
ропадський прийшов до влади. Дослідницею у фондах Державного
архіву Київської області була знайдена програма партії, яка й бу
ла представлена науковому загалу та проаналізована20. Таким чи
ном, поступово сучасна вітчизняна історіографія ліквідує «білі
плями» у вивченні українського консервативного табору.
Партійна історія присутня у працях, які характеризують окремі
періоди революції. Разом із тим, спостерігається нерівномірність
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у висвітленні діяльності партій по періодах. На наш погляд, найпов
ніше відтворена партійна історія доби Центральної Ради. Партійне
представництво в Центральній Раді показали С.В.Кульчицький та
В.Ф.Шевченко21. Взаємостосунки між партіями, боротьба навколо
прийняття доленосних законів, різні підходи щодо розв’язання на
гальних національнодержавних і соціальноекономічних проблем
розглянуті у роботах О.В.Балицької, О.А.Копиленка, Г.Ф.Кри
воший, О.М.Мироненка22 та ін.
Менш дослідженою є партійна історія періоду гетьманату
П.Скоропадського та Директорії УНР. Крім названих вже праць,
позиція українських партій в період гетьманату, причини їхньої
опозиційності проаналізовані у роботах В.С.КлименкоМудрого,
Ф.М.Проданюка та ін.23. Ґрунтовна характеристика діяльності пар
тій в добу Директорії міститься у дисертаційній роботі В.С.Лозо
вого24, у публікаціях О.Д.Бойко та А.П.Гриценко25.
Ряд авторів у своїх працях характеризують українські політичні
партії протягом усієї революції26. Значний доробок у цьому напрямі
здійснив В.Ф.Солдатенко. З його ґрунтовної монографії, присвяче
ній Українській революції та інших праць вимальовується цілісна
картина партійного життя України27. Сюжети партійної історії міс
тять й роботи, які мають статус підручників і навчальних посібни
ків28. Певну інформацію можна взяти й з другого тому багатотомни
ка «Політична історія України»29. Загальні відомості про українські
політичні партії дає енциклопедія «Политические партии Рос
сии. Конец ХІХ — первая треть ХХ века»30.
Одним із підходів у дослідженні українських політичних партій
став аналіз їхньої діяльності з окремих напрямів. Насамперед, це
стосується державотворчої діяльності. Автори в своїх роботах на
магаються дати оцінку позицій партій в процесі державного будів
ництва в України, визначити внесок кожної окремої партії для
досягнення результатів у цьому напрямі31.
Значна увага приділяється дослідниками вивченню аграрних
програм партій та їхньої діяльності на шляху розв’язання най
гострішої проблеми революції — земельної. Позиція партій щодо
можливих шляхів її розв’язання піднімається в цілому ряді спе
ціальних досліджень32. Вузьке дослідження в цьому напрямі здійс
нив І.З.Танчин, проаналізувавши форми роботи українських пар
тій серед сільської молоді33.
З огляду на значний інтерес істориків до військової проблемати
ки в період революції, предметом дослідження стали й програмні
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засади партій в галузі військового будівництва. З даного питання
захищена низка дисертацій та вийшло ряд публікацій34. Однак,
не зважаючи на наявність окремих досліджень, подальшого аналізу
потребує партійний склад військових комітетів на різних фронтах
та рівень впливовості тої чи іншої української партії серед вояків.
Досить популярним серед науковців є питання участі укра
їнських партій у виборчих кампаніях різного рівня, починаючи
від загальнодержавних (Установчі збори) до місцевих (земства,
муніципалітети тощо). Наприклад, теоретична та практична ді
яльність партій під час виборів до Всеросійських та Всеукраїнсь
ких установчих зборів проаналізовані в роботах О.О.Мельника35
та монографії І.К.Калмакана і ЧернегиСердюкової36, публікації
Й.Русича37. Позиція українських партій та рівень їх впливовості
під час виборчої муніципальної кампанії охарактеризована
В.М.Бойком38. Характерною ознакою названих праць є те, що пред
метом їх дослідження стали переважно тільки провідні партії
(насамперед, УСДРП, УПСР, УПСФ), поза увагою залишаються
інші партії. «Білою плямою» у цьому питанні слід вважати по
зицію правих політичних партій у виборчих кампаніях, а також
визначення їх відсоткової підтримки різними верствами населен
ня в різних регіонах. Поглибленої розробки потребує й питання
тактичних засоби боротьби партій у виборчих кампаніях, їх особ
ливості відповідно рівня виборів.
На початковому етапі дослідження знаходиться й питання ді
яльності партій на регіональному рівні. При висвітленні історії тої
чи іншої партії науковці намагаються показати особливості функ
ціонування місцевих партійних осередків, підрахувати приблизну
їх чисельність, виявити особливість у розумінні деяких програм
них питань. Але на сьогодні бракує праць, в які б відтворювали
партійне життя на певному регіональному рівні. Зараз такі регіо
нальні дослідження є лише по двох регіонах — Донбасу та Кри
му39. На нашу думку, подібні дослідження варто було б провести
й щодо інших регіонів. Це дало б змогу побачити реальний вплив тої
чи іншої партії відповідно до певної місцевості, а на основі цього
узагальнити відповідність партійних програм прагненням того
часного населення України.
Ще одним напрямом дослідження стала проблема ліквідації ба
гатопартійності в Україні. За останні роки з даної проблематики
вийшло ряд монографій40 та захищені дисертації41. У третьому томі
шеститомної праці «Політична історія України ХХ ст.» з нових,
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сучасних позицій дається зважена, правдива оцінка процесу лікві
дації більшовиками опозиційних партій і створення однопартій
ної тоталітарної системи влади в Україні42. Підсумувала наявний
історіографічний доробок щодо проблеми ліквідації багатопартій
ності С.Зборець у кандидатській дисертації43.
Необхідність систематизації написаного спонукає істориків
до аналізу історіографії проблеми. Ґрунтовний аналіз літератури
з питань становлення та розвитку багатопартійності в Україні в
1917–1925 рр. здійснила в своїй дисертації О.В. Козак44. Предметом
дослідження стали роботи з історії не лише українських політичних
партій, а й всіх, що діяли в Україні в окреслений період. Виявивши
і вивчивши літературу, що вийшла з друку протягом 1919–1997 рр.,
авторка прослідкувала основні тенденції у дослідженні проблеми
багатопартійності, з’ясувала рівень її розробки на сучасному етапі.
Найбільш повно й системно у роботі висвітлений радянський пері
од. Однак, з моменту написання даної роботи пройшло вже кіль
ка років, тому вона не дає сучасної картини рівня дослідження
ряду вузьких питань. До того ж, саме після 2000 р. світ побачили
численні праці з історії українських політичних партій.
Історіографічний огляд був здійснений і з окремих періодів Ук
раїнської революції 1917–1920 рр. Так, історіографія доби Цент
ральної Ради висвітлена у роботі П.Я. Білян45. На сьогодні захищені
дві дисертації з історіографії Української Держави П.Скоропадсько
го46. Автори цих робіт зупинилися на характеристиці літератури,
яка висвітлює різні аспекти життєдіяльності Української Держави.
З позиції історіографії діяльності українських політичних партій
слушними є висновки С.Л.Гнатюка, який проаналізував ступень
вивченості внутрішньої політики гетьманату П.Скоропадського.
Автор звернув увагу на те, що досі залишаються маловивченими
обставини заснування Української Народної Громади, підготовка та
організація нею гетьманського перевороту, участь та роль в ньому
Всеукраїнського союзу земельних власників. Спеціального дослі
дження, на думку автора, потребує також феномен УНДС/УНС,
включаючи вивчення його регіональних і місцевих структур47.
Ґрунтовною, узагальнюючою роботою з історіографії Українсь
кої революції 1917–1920 рр. є монографія В.П.Капелюшного48.
Проаналізувавши значну кількість наявних праць сучасних дослід
ників, автор виділив основні підходи та тенденції розробки даної
проблематики, окреслив те коло питань, які потребують подаль
шого поглибленого вивчення.
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Неодноразово до аналізу історіографічного доробку повертався
В.Ф.Солдатенко49. Найсучасніша література з вивчення проблем
революційної доби 1917–1920 рр. в Україні була ґрунтовно проана
лізована ним у останній статті50.
Таким чином, побіжний аналіз наукової літератури з проблем
історії українських політичних партій періоду Української рево
люції 1917–1920 рр., дає можливість виявити деякі тенденції та
напрями дослідження. Предметом дослідження більшості робіт
є партії, що виступили провідними політичними силами Українсь
кої революції і мали безпосередній вплив на формування державної
політики УНР — УПСР, УСДРП, УПСФ. На жаль, партіям, які не
відіграли першорядної ролі в революції, дослідники й досі приді
ляють недостатньо уваги. Недостатньо дослідженими є праві кон
сервативні партії. Нерівномірність висвітлення даної проблеми
спостерігається й щодо окремих періодів Української революції.
Найбільш вивченими у цьому відношенні є період Центральної
Ради. Певною мірою однобічним є висвітлення партійної історії до
би Гетьманату, оскільки увага істориків зосереджувалася й про
довжує зосереджуватися, насамперед, на опозиційних партіях, тоді
як правлячі залишаються маловивченими. Та найменш дослі
дженим, на нашу думку, є період Директорії УНР.
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