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Політичні партії України для ЗНО 

Західна Україна у складі Австро-Угорщини 

(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 

Дата Назва Лідери Ідеї 

1890 р. РУРП (Русько-українська 

радикальна партія) 

І. Франко, М.Павлик демократизація 

суспільства, усунення 

експлуатації, утвердження 

соціалістичних реформ, 

піднесення самосвідомості 

українців, автономія 

України (незалежність на 

перспективу). 

1899 р. УНДП (Українська національно-

демократична партія) 

К. Левицький, 

Є.Левицький, 

Ю.Романчук 

виховання почуття єдності 

з Наддніпрянською 

Україною; створення єдиної 

української автономної 

провінції у складі Австро-

Угорщини; соборність і 

незалежність України. 

1899 р. УСДП (Українська соціал-

демократична партія) 

М.Ганкевич, С.Вітик, 

Ю.Бачинський 

досягнення соціалізму 

шляхом реформ, захист 

інтересів робітників, 

незалежна Україна на 

перспективу 

 

Наддніпрянщина у складі Російської імперії 

(поч. ХХ ст.) 

Дата Назва Лідери Ідеї 

1900 р. РУП  

(революційна українська 

партія) м. Харків 

Д.Антонович, 

Б.Камінський, 

Л.Мацієвич, М.Русов 

М.Міхновський уклав 

програму партії 

«Самостійна Україна» 

(1900 р.), у якій були 

обґрунтовані права України 
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на самостійність. 

Незабаром у програмі РУП 

відбуваються зміни: 

перехід на засади 

автономістів, сповідування 

соціалістичних ідей. 

1900 р. УСП (українська соціалістична 

партія) 

Б.Ярошевський, 

М.Меленевський 

сповідування 

соціалістичних ідей. 

Кінцева мета – українська 

соціалістична, 

демократична республіка. 

1902 р. УНП (українська народна 

партія 

М.Міхновський, 

О. Макаренко 

ідея цілковитої 

незалежності України 

1904 р. «Спілка» (українська соціал-

демократична спілка) 

 

М.Меленевський сповідувала соціалістичні 

ідеї. У 1905 р. приєдналася 

до РСДРП (м) (російська 

соціал-демократична 

робітнича партія 

меншовиків) 

1905 р. УСДРП (українська соціал-

демократична робітнича 

партія) 

В.Винниченко, 

С.Петлюра, М.Порш 

орієнтувалася на 

селянство, прагнула 

поєднати соціалістичні та 

націоналістичні ідеї. 

Виступала за автономію 

України. 

1905 р. УДРП 

(українська демократично-

радикальна партія) 

А.Лотоцький 

Є.Чикаленко 

Б.Грінченко 

партія виникла в результаті 

злиття Української 

демократичної партії (УДП) 

та Української радикальної 

партії (УРП) 

Відстоювала ліберально-

демократичні цінності та 

ідею автономії України. 

1908 р. ТУП (Товариство українських 

поступовців) 

М. Грушевський об’єднання українських 

політичних сил 

Наддніпрянщини для 

спільної діяльності заради 

українських інтересів 

 

http://www.izno.сom.ua/


Політичні партії України 
 

 
Олександр Полтавцев (с) www.izno.сom.ua Сторінка 4 

Західна Україна у складі Польщі, Румунії та 

Чехословаччини  

(20-30-ті рр. ХХ ст.) 

Дата Назва Лідери Ідеї 

У складі Польщі 

1919 р. КПЗУ (Комуністична партія 
Західної України) 

А.Бараль (Савка), 
М.Заячківський 
(Косар) 

визволення Західної 
України методом 
соціалістичної революції, 
приєднання до радянської 
України. 

1925 р. УНДО (Українське 
національно-демократичне 
об’єднання)  

Д.Левицький, 
С.Баран, В.Мудрий, 
М.Рудницький 

наймасовіша українська 
політична організація 
Галичини. Створення 
незалежної соборної 
України мирним шляхом на 
демократичних засадах; 
захист інтересів 
українського населення; 
культурно-просвітницька 
організація. 

1926 р. УСРП (Українська соціал-
радикальна партія) (об’єднання 
УРП та УПСР)  

Л.Бачинський, 
С.Макух, М.Стахів 

здобуття незалежності 
України легальними 
методами, соціалістичні 
перетворення. 

1920 р. УВО (Українська військова 
організація) 

Є.Коновалець створення Української 
соборної держави шляхом 
загальнонаціонального 
повстання українського 
народу. 

1929 р. 
 
 

Організація українських 
націоналістів (ОУН) (на основі 
УВО) 

Є.Коновалець, 
С.Бандера 

створення Української 
соборної держави шляхом 
загальнонаціонального 
повстання українського 
народу; використання 
терористичних методів 
боротьби; ідеологічна 
основа – інтегральний 
націоналізм Д.Донцова. 

У складі Румунії 

1927 р. УНП (Українська національна 
партія) 

В. Залозецький пошук компромісу із урядом 
Румунії, здобули декілька 
місць у румунському 
парламенті; захист 
інтересів українців у 
Румунії 

 

Якщо вас цікавлять ефективні онлайн курси підготовки до 

ЗНО, відвідайте наш сайт: 

www.izno.сom.ua 
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