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На правах рукопису видав У.Р.-Д. (С.-Ф.) йартія. 

Видання друге. Липень 1926 роІ<у. 

ПЕРЕДМОВА. 

У другій половині 1923 року група членів Української Ради
кально-ДеlVІОІ<ратичноУ Партjї в Чехословаччині, за згодою Закордо
У~ного "юр Іlарт 'ї ипраuювала й видала Платформу УкраїнськоУ 
Ра икальпо-Демоr<ратичної (С.-Ф.) Партії''. Три роки української 
справи- 3 0дпого ()оку в у'мовах міграціІ розкиданої по цілій зем
нііі І'улj а другого--н умовах окуnаційного режиму на Україні-це 
довги' · пр тяг І асу, 1цо мусів бути і справді був гострим іспитом 
для основних принципів, поІ<ладених в основу ,Гlлатформи". Пере
бjг .мі>І<І.Іародніх по і 1 у Європі, а va н 10 і в цілому світі, складні 
nроц си внутрjн1ньоrо життя на окупованій Україні виявили ціл
І<ом ясно, що ті республіканська-демократичні nринципи, які поІ<ла
дено , ПлатформО І{)" в основу державного життя невалежноІ Укра)
ни, виправдані не тjльr и теоре ично, але й практично, бо в них оз
начено точно ті політичні та громадські шляхи, що ними йде зараз 
людств цjлоІ о світу, бо тільки вони І:tесуть в собі лорятунок і жи
ву, ці .. ноr у си.1у для скривдженої та зніве еної наu1ої батьІ<івщини. 
Усіх инtпих 1 · нцепціі~ даржавности дійсність н виnравдує, а полі
тична праІ<тика п волі викидав їх з обігу. І в м ·ру цього виправ-
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дання "Платформи" Р.-Д. Партfі, наростала кільІ<існь 11 членІв, по
ширювались її впливи, розвивалось і ускладиялось її внутрішнє жит
тя та зовнішні політичні відносини. А тім певні факти міжна
роднього порядку, внутрішній хід життя українського взагалі, пар
тійного аокрема - виявили потребу nристосування редакції тих 
чи инших точок )Платформи" до нових умов та подій життя на 
Україні та по-аа П межами, конкретнішого та д тал нішого форму
лувсmня тих снмих ідей, а в цілому-необхідність систематичнішого 
розподілу матерfялу викладеного в ,Платформі". Тому друге вида
ння "Платформи' складається ~ двох частин: пер 10Т о в ній ви
кладено державні національні соціял ні та еІ<ономичні nринципи 
партійної платформи; й другої, що сRладатиметься а nрактичного 
пристосування зааначених принциців до укра'інсько'і дійсн сти у фор
мі більu1-менш детально розробле их політичних монографій чи ід
готованих до громадської дискусії проектів. Ся друга частина вихо
дитиме пізніше ОІ<ремими збірниками. 

Радикально-Демократична (С.-Ф.) Партія, хараІ<тером своеї плат
форми, займав становище середнє між инuІими уІ<раїнськими партія
ми. Таке становище в певній мірі покладав на нашу партіІа та по
легчуе їй завдання політичного посередництва між иншими nартія
ми. Тому Р.-Д. (С.-Ф.) Партія мае входити в контакт та сnівробіт
ництво, на гаслах національно-державних а національно-творчими у
І<раїнськими партіями та rромадсьr<ими органінаціями для утворення 
единого українс кого національно-державного фронту. 

ПЕРЕДМОВА О ЕР ОГО ВИДАННЯ ПЛАТФОРМИ. 

Останній конгрес партії Укра'інсьІ<их Рад.-Демократів, рішенням 
якого змінено стару назву партії що і нувала на ВелиІ<іЙ Україні в 
ріжних модифікаціях, кіл ка десятиліть, і ув свою працю, засвоїв 
нову нааву (Укр. С.-Ф. 11артія) та виробив нову програму партН в 
переломоний час (літо 1917 р.) українського паціональног , соціял -
ного та держави го життя І<оли всі чинні елемен и українс кого на
роду ана одилисl5 у стадії несталости та н означ нности. 

Тому нова назва партії в .скорому часі перестала відповідати 
як об'єІ<тивнОNtУ стану річ й, так і суб'вІ<тивним п чуттям і настроям 
у партії а на-вні зокрема вакордоно , викликала тяжкі неnорозумін
ня. Тому далі д -які точки нової програми майже дразу змертвіли, 
не виконувались а де-в-чому стали навіть наявним анахронізмом, 
що яскраво виявилос 1 а партійних конференціях 1918-1920 р.р.. на . 
зборах о ремих груп партії та її аІ<ордо~ноrо Бюро. 

3нажившя и езазнач ні факти, звапп вши і те, що наші това
риші по партіІ, п ревая<на більшість яких зосталась на батьківщині, 
по силі сучасних політичних умов на У країні, не ма1оть ніякої \О
жливости вияв ти ні своїх ду~ ок ні своєї конструІ<тивн ї праці, че
рез що uей обов'я ок силою річей спадав на нас, їх закордонних то
варишів,-група членів парт.'ії в Іехословаччині, за згодою Закордо
н ого Бюро, nостановила: 

По-п рше по ернутися до давньоі неаабутньої, традиційної на
ви- Українська Радикально-Де {оІ<ратична Партія ужива1 чи nоруч 

з пею, до склиІ<ання партійного к нгресу, ст ру нааву ( с.-ф.) 
По-друге. скориставшись об вктивнимп умовами аакорд нного 

становища, що дав МО) лицість вільної, незалежної думки· обраху
вавши цілий досвід ЯІ< старих, таІ< і новітніх демоІ<ратичних держав 
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(~ одній з яких-взірцевій-група перебував); зваживши також цілу 
мину лу політичну, національну та соціяльJ:Іу традиці1о У країни:, її ре
волюційну добу та сучасну реальність,-група партії вирішила вста
новити державні, національні, соціяльні та економичні точІ<и нової 
партійної платформи, що на їх основах члени та групи партії мог ли 
би nрацювати аа І<ордоном, до часу повороту на Укра"іну, і на Украї
ні після поворо у на батьківщину, до часу с:кликання всеукраїнсько
го конгресу парті!. 

Прага, 1923 р. 

1. ГАСЛО ПАРТІЇ. 

Основним гаслом партіУ, прИ виріrпенні всіх державних, націо
нальних, соціяльаих та економичних справ і питань мусить бути за
сада: 

Нац і я-ви1ц а 3 а класи, 

Д е р ж а в а-в и. щ а з а п ар т і ї. 

ІІ. НЕЗАЛЕУКНlСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 

Боротьба українського народу за свою державну незалежнtсть 
ІЦе не довершилась. У сі верстви української національности, всі скла
дові частини її вклали до ціеї боротьби всі свої сили, ведучи її в рі
жних напрямах та ріжними аасобами. Тому, стоючи на грунті фак
тИчних здобутків у цій сфері; І<онстатуючи, що ідеал дерн<авної не
залежности став фактом і о цей факт історично закріплений, як з 
середини (утворенням української незалежної .держави), так і назовні 
(визнанням чужоаємними державними чинниками), партія вважав уся
ке збочення з цієї державної позиції, з погляду практичного-націо
нальною деструкціею, 3 погляду принципіяльного-національною зра
дою. 

ІІІ. ДЕР}І\АВНА СТРУКТУР А. 

УкраїнсьІ<а дер)І<ава мусить бути збудована, Яt< демократична 
республіка з парламентарним ладом, 3 загальним виборчим правом, 
з рівними правами громадян, 3 децентраліаацівю центральних уста
нов та з наближенням їх до населення, з федеральним ладом само
врядування. 

Громадські права мусить бути збудовано на принципах охоро
ни державою прав кожної людини на життя, на ч сть, на освіту на 
працю, на продуІ<ти праці, на родинне життя на забезпечення у ви
падку інвалідности, на забезпечену старість, на аJ<тивну участ.Q в гро
мадському і державному життю, що мусить бути досягнене забезпе
ченням волі руху, волі усного і друкованого слова волі зборів , та у
груповань, тілесної неаайманости, неаайманости кореспонденції та по
мешкання. 

В переходовий час окупації нашої бать1<івщини поки, в умовах 
національного поневолення, народня воля не може свобідно виявити
ся та внести ті чи инші зміни в державну структуру Української На
родньої Республіки, nартія вважав за едино слушну тактиr<у в справі 
державній трад~ційно додержувати ту форму державности, на якій 

І 
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припинилася, q.ужинецькою окупацією, державність на українсьюи 
3емлі та яку заховано на чужині, а саме-форму УНР. Разом а тим 
партія визнав легальність уряду УНР на еміграції. 

IV. 3АІ<ОРДОННА ПОЛІТИКА. 

Закордонна політика Української Республіки має базуватись на 
принципах модерного міжнароднього права. Тому партія буде змага
тись, щоб Українська Республіка вступила до Ліги Націй, працюю
чи в ній, поруч з усіма иншими державами: над стабіліааціеtо мир
них міжнародніх відносин на морях і на суходолах, над консоліда
цією мирних авя3ків поміж народами цілого світу, над усталенням 
принципу мирного вирішення усіх можливих міжнародніх конфліІ<тів. 
Визнаючи принцип самоозначення народів та відокремлених обла
стей, партія буде змагатись, щоб УкраїнуьІ<а Народня Республіка усі 
свої сперечання з сусідами що до державних кордонів вирішила шля
хом плебісциту під контролем Ліги Націй чи инших міжнародніх ор
ганізацій. 

У сі свої культурно-просвітні, соціяльно-економичні та инші від
носини до всіх держав, як Європи так і цілого світу, УНР мав 
встановити, )Jотримуючись принципу взаємної рівнопра.dности та спра
ведливої взаємної сприят ливости, передаюУи усі сперечання на грун
-ті цих зносин на рішення Ліги Націй чи Третейського Міжнародньо
го Суду взагалі. 

Одночасно з тим, зважаючи на великі специфичні інтереси укра
їнсього народу, авяаамі з його географичним тяготіпням до Чорного 
Моря, партія буде змагатись, щоб Українська Народня Республіка на
в'язала яко мага тісні та дружні, політичні та економичні звязr<и а 
державами, що лежать у Чорноморському басейні, користуючись для 
того визманним Лігою Націй принципом так званих режіональних до
говорів. 

V. ЕІ<ОНОМИЧНА ПОЛІТИRА. 

Партія в своїй економичиїй nолітиці ставить собі завданпям ~ее
бічний та найширший розвиток продукційиих сил українського наро
ду 3 максимальним використанням тих природніх багатств, ЯІ<і в в 
його розпорядженню, 3 одночасним таІ<ОЖ дотриманням найбільш мо
жливого, в суqасний період народнього господарства, сnраведливого 
розподілу тих, що продукуються, цінностей серед ріжних верств на
селення української держави. 

Для здійснення та переведення в життя цього основного зав
дання партія вважає аа необхідне виробити таку систему державних, 
громадських засобів, які в однаковій мірі сприЯ'ли б як найширшо
му розвиткові сіл ського господарства, індустрії та торговлі в їх гар· 
манійній комбінації і на грунті як-найбільшого розвитку продукцій
ної самодіяльности населення, волі його промислової ініціятиви й 
свобідного виявлення його творчих сил з систематичним та послі
довиим захистом справедливих інтересів усіх верств, шо беруть у
часть в господарчому процесі. 

А. 3 е м е л ь н а с n р а в а т а с і л ь с ь к е r о с п о д а р с т в о. 

У данйй історичний момент головною верствою українського на-



-5-

ро~у є с лянство, а якого фаІ<тиqно формуються инші сусnільні вер
стви, потрібні для нормального існування уІ<раїнського громадянст.ва 
і для розвитку національного, державного й соціялF:>ного життя У кра
їни. Через те селянству має бути дано можливість всебічно й до І<інця 
виявити свое значіння в житт1о нації, і така можливість має бути 
забезпечена в першу чергу відповідною аграрною політикоFо та най
ширruою постаноВІ'Ою освіти 

Вважаючи земельну справу на Україні за найважливі1пу підва
лину добробуту україмської націІ, у своїй переважній біль1uості хлі
боробсьr<ої; маючи на увазі, що хліборобство довший lfac буде го
ловною базою економячного та культурного розвитку української 
держави та забезпеченням її фінансового господарства· що тіл ки 
відповідне нашим національним інтереса1 ~ розвязання земельної спра
ви, коли українська земля знаходитиметься в українських руках, мо
же гарантувати українсьт<ій державі незалежність,-партія в земель
ній сnраві ставит такі домагаt~ня: 

1. Земельні віДносини на Україні мають базуватися на приІіци
пі nриватної власности на землю, як зазначено нижче. 

2. Земельну власність на Україні мав бути обмеже-
но певними нормами, які мають сприяти зміцненню та поtuирен
ню продуктивного трудового господарства. 

З. Норми Ці мають обмежувати вільний перехід а рук до руІ< 
яr< по продажу, так j по спадtцині. Ріжні для . ОІ<ремих райо
нів У країни, gони встановлюються законом і зміняють ся, при їх не
відповідності новим умовам життя, так само законодатним поряд-
І< ОМ. 

4. На державні та громадські" установи має бути покладено о
бовязоІ< дбати; а) про систематичне вnорядн:ування землекористуван
ня аа допомогою землевпорядІ<овуючих органів для утворення най
більш відповідних для хліборобської продукції форм землекористу
вання; б) про систематичну внутрішнІо колонізацію українськими хлі
боробсьІ<ими елементами та в) про забезпечення можливости лиш
кам хліборобсьІ<ого населення переt.:елятися по инших І<раїнах на віль
ні землі. 

5. Для забезпечення хліборобства: дешевим І<реди:rом для ре
гу лювання мобілізації землі та для переходу 11 до рук 
найменш заможнhоrо населення ма бути утворено д ржавний гіпо
течний банк. 

6. Вважаючи, що справа землерозпод·лу це лише один а еле
ментів економичної політики що-.До сільського господарства та що 
не менше, а в сучасний момент навіть більше, значіння мав також 
підвищення сільсько-господарсьr<ої продукЦії та інтенсифікації хлібо
робства, партія особливо дбатиме: а) про як-найширшу систему rpo- . 
мадської агрономії та про поширення агрономичної освіти; б) про 
забезпечення хліборобського населення ріжними формами кредиту· 
в) про поширення на підвалинах вільної самодіяльности ріжних 
форм сільсько-господарчої кооперації. 

7. Зазначивши головні та провідні точки rдо-до економичної 
політИІ<и в земельній справі та в сільському rосподарс1ві, партія вва
жав аа необхідне: а) аатримаи я переведенної націоналізації підзем
них цінностей, лісів та вод, а також тої частини землі, що залишилася в 
державному роспоряджевню (державний земельний фонд); б) при-
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знання сучасного землерозподілу поміж тими хлібороба~и, що в 
даний час аброоляють землю своїми силами, а легалізацівю їх 
земельних прав без всяких виплат аа землю, лише з оплатою за 
праці для аемлевпорядковання; в) ліквідацію тих боргів, що були на 
землі і що мусять, з мотивів міжнародніх, бути виплаченими, 
переводити в порядку державної земельної гіпотеки. 

Б. Ф і н а и с и, ri р о м и с л о в і с т ь т а т о р r о в л я. 

Сучасний момент характеризується на У країні економичною 
руїною, фінансовим знесиленням населеtІНЯ та занепадом nромисло
вої й торговельної його діяльности. Силами самого населення, без 
допо:.\оrи чужоземного фінансового та індус~ріяльно-техничного ка
піталу, . еІ<ономичний розвиток У країни налагоджений бути ие може. 
Між тим дальший розвито І< продукційних сил У І< раїни та добробут її 
населення вимагають ноетійного й систематичного поШирення інду
стрії та промисловости з метою вбирання в себе лишків хліборо
бського населенпя, яке не може корисно приложити до 3емлі свою 
працю, та для утворення виутрішнього ринку, що в свою чергу' 
сприяв би jнтенсифіка ії та підвищенню продуктивности сільського 
господарства. Такої постійної та систематичної індустріялінації кра
їни вимагають також природні ресурси У країни з її величезними аа
пасами вугілля, ріжних руд та инших природніх багатств. 

Не зважаючи на те, що приплив ваr<ордонного капіталу в його 
ріжних формах можливий лише ·при умові додержання державою 
своїх попередніх іобовязань, партія сто1очи на грунті заяв, оголо
шених повноважними представниками УНР, вважає, що українська 
держава має входити в nереговори що-до ліквідації відповідної час
тини фінансових зобовязань, які бу ло прийнято владою російської 
держави до 7 листопаду [нов. ст.] ! 917 р. 

Що-до окремих завдань економичної полjтики партія ставить 
такі вимоги і дезидерати: 

· 1. 'Встановлення сталої валюти а національною грошовою оди
ницею r р и в н е ю, що мав бути вабезпеqена як усім державним 
майном, так і спеціяльним фондом, утвореним аа рахунок закордон
них . по зик. 

2, В основу податкової системи має бути покладено прогре
сивно-подоходне оподаткування. Ррзом з тим nартія припускає тако>~< 
і користування посередніми податками а умовою, щоб при тому не 
порушувалися інтереси трудових мас населення. 

З. Відносно індустріяльної політики партія вважає доцільним 
триматися шляху раціонального та послідовного п р о т е к ц і о -
н і 3 м у а тим, щоб у першу чергу забезпечити розвиток nромис
ловости, спрямованої на перероблення сільсько-господарсько"і си
ровини [цукрової, горільqаної, броварної млИнарства, шкіряної і т. и.], 
а також металевої та гірн:ичої, а метою найкращого використання 
природніх багатств України. 

4. В інтересах як-найширшого розвитку промисловости та ін
дустріялізації країни потрібно всемірне авансування приватньоr іні
ціятиви як 3 боку місцевих nідприємців, таІ< і закордоних з уживан
ням методу концесій, особливо полекшення заснування ріжних акцій
них підприємств з уqастю держави. 

· 5. Поруч з тИм має бути утворено умови, аа яких українська 
кооперація могла би також виявити плаломірну діяльність в інду-

• 
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стріяльно-nромислоЕому відродженню країни, але без nрава яких
будь монополій та на підвалинах здорової економичної самодіяль
ности. 

б. Як-найширшу увагу мусить бути звернено також на забез
печення країни ріжного роду шляхами і в першу чергу заліаничими. 
Визнаючи аа найбільш доцільне удержавлення залізниць, не треба 
також відмовлятися, в uій галузі господарства від співробітництва а 
приватнім капіталом, особливо що-до проведеf.Іня вових колій, ре
монту рухомого інвентаря rra організації р1жних підсобних установ. 
Що-до місцевих шляхів то тут мусить бути найширше авансовано 
місцеШ органи самоврядування на грунті американськоІ практики та 
системи, 

7. Визнаючи аа найдоцільніший та найnовідні ший інтересам 
сучасного госnодарства України принцип вільної торговлі як у вну
трішньому так і зовнішньому товарообміні, партія в той же час вва
жала б доцільним зберегти державну хлібну торговельну монополію 
для експорту, як один з найважливіших фінансових та економячних 
ресурсів країии. 

8. Ставлячи аагя.льним аавданням торговельного зовнішнього 
обміну досягнення активного балансу партія вважае, що державна митна 
політика мусить бути ааснована на нормальних торговельних договорах 
по типу найбільш сприятливого відношення та а .такими митними 
ставками, що охороняли б національну промисловість і регулювали 
б довіз люксусових товарів. 

VI. РОБІТНИЧА СПРАВА. 

Прагнучи до найбільш можливої індустріялізації країни та до 
роавиrку рІжних галузів промисловости, партія приймає на увагу 
аначjння в суспільному життю та господарчому роавитІ<у робітничої 
верстви ріжних І<атегорій та професій. Відкидаючи рішуче які-будь 
претензії одної верстви на упривілейоване становище в суспільстві 
та в соціяльному ладі і вианаючи для всих громадян однакові права 
особи та господарчої діяльности, пар'І'ія разом. а тим вважав за осо
бливий обов язок для себе захист інтересів тих верств, які а причин 
ку ль турної та просвітньої відсталости, через незаможність та инші 
причини не можуть використати в повній мірі благ демократичного 
ладу для підвищення свого добробуту і мусять жити а продажу сво-
61 фізичної чи інтелектуальної праці. 

3 цією метою паутія ставить аавданням встановити такі умови 
праці, які в повній мірі забезпечували б кожному робітникові мо
жливість переходу на становище власниІ<а та організатора продукції, 
коли він має на те здібності, а робітничим масам той рівень ку ль
турних умов, що відповідає вимога.м соцjяльної справедливости. Ці 
умови визначаІоться: 1) безплатною професійною освітою ріжних 
ступнів для дітей робітничої верстви та дорослих робітників· 2) ши
рокою державною допомогою в організації робітничих осель-садів; 
3) охороною нормального робітничого дня та санітарних і rігієнич
них умов праці в підприємствах; 4) свободою професійних робітни
чих об єднань, страйків та страхуванням на випадок інвалідности і 
старости, а також инших сnособів соціяльноrе забезпечення. 

Ставлючи ці вимоги що-до робітничої справи, партія одночасно 
з тим дбатиме про те, щоби робітнича в еретва у нас .бу ла націо
нальною, а не зайшлою, як це ма6мо досі. 
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VII. ПРОСВІТНІ СПРАВИ. 
Даний історичний мо tент характеризується культурним знеси

ленням українського населення та занепадом nросвітньої nраці як 
ruкільної, так і поаа-шкільноJ. 

Тому найбільші зусилля деря<ави мусит бути спрямовано на 
встановлення rпироr<ої сітки української школи нк загальної, так 
j спеціяльJ;Ібі всіх Ії ступнів на цілій території У країни, на поширен
ня доruкільного ·виховання та позашІ<іл ної просвітньої діяльности се
ред широких верств у.~<раїнського населення. Тому таІ<О}І< спеціяльпі 
заходи дер>f.. ави мусить бути спрямовано на охорону, оживленнЯ' та 
розвиток jснуючих вже культурних сил, 1·ультурної праці та куль
турних установ. У ~ій прац;, як допо1\\оrовою силою, держава му-· 
сить скористатись творчою ініціятивою ЯІ< оr<ремих громадSІн та гро
мадських у1 руповань, так і особливо чинною сnівпрацею самоурядо
вих диниць усіх стуnнів і типів. 

І{рім того, на перші часи, до встановлення нормального стану 
річей, дерн<ава мусить ~жити заходів до приміщення найбільшо"І 
:кількости української молоді по европейських школах рі>кних типів і 
ступнів, tцоб допомогти прискореному процесу н:ультурного відрод
ження української нації. 

3 пог11яду уІ<раїнських інтересів nартія з почуттям найбільшої 
подяІ<И анертав увагу на надзвичайно вяяоІиву доnомогу, яку українці 
дістають од Чехословацької Республіки, і висловлює левніс1 ь, що сей 
факт братн ого зрозуміння наших потреб стане осиовоІо для вза
ємної доброаичливости надалі-і в добрі, і в лихі часи. 

VIII. РЕЛІГІЙНІ СПРАВИ. 
Даний історичний момент характеризується великим піднесен

ням живої релігійної творчости в широких ма<:ах українського на
селення .. 

Вважаючи цей факт позитивним для української національно
держа ної справи, партія буде домагатись, Іцоб держава, н порушу
ю(.Іи ні в чому релігійної рівноправности сво'fх громадян, утворила 
для ут<раїпської автокефальної церкви сприятли ві я<иттєвj. та правні 
умови. 

ІХ. СПРАВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШОСТЕЙ. 

Національмі менruості, що л<ивутr> давна на українсьr<ій терито
рії r ористуються повною гр 1.адсьою та nолітично1о рівноnравністІо . 
Культурн J-національні права )lеншост~і1 забеапе~1Vl ТhСЯ держав Jt . 
відnовідІ до принципів сучасного мі>t народнього права. ' · 

Х. ВІЙСЬІ<ОВА L РАВА. 

Для, охорони своєї ч~сти н~аале):І ности та справед и их інтере
сів ур·раїнсьга д рщава мусить мати відповідної сили а j \ЇЮ та ф~Іо
ту. Для утв рєння армії та флоти мусять бути викорис· ані, в той tlИ 
ин пий ·спосіб, всі rро.ма#,ЯНе держави, sдатні до слуя би в с, мом у війсь
ку ч~ в під~обних ДJІЯ військовоf справи організаціях. 

Прага . . 1926. 

Tiskatl1a В. Vancury v Podebradech. 
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