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В умовах нинішньої окупації Кри-
му, коли самопроголошена влада Авто-
номної Республіки Крим чинить дис-
кримінаційні утиски кримських татар, 
забороняє в’їзд на свою історичну бать-
ківщину національним лідерам М. Дже-
мілєву і Р.  Чубарову за їхню активну 
громадянську позицію і політичну ді-
яльність, кримськотатарське питання 
набуває особливої уваги в контексті 
державної етнонаціональної політики 
України [2].

На початку 90-х років ХХ  ст. крим-
ські татари стали третьою за чисельніс-
тю етнічною групою Криму, причому 
найбільш згуртованою та політично ак-
тивною.

Мета статті  – дослідити кримсько-
татарське питання в контексті держав-
ної етнонаціональної політики України, 
проаналізувати законодавче забезпечен-
ня прав кримськотатарського народу як 
корінного народу України.

На початку ХХІ ст. зусилля наявних 
наукових інституцій НАН України зо-
середилися на підготовці фундаменталь-
ної історії кримськотатарського народу 
та повноцінної етнополітичної історії 
поліетнічного Криму. Детально ця про-
блема розробляється в Інституті полі-
тичних та етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України. Зокрема, 
в 2005 р. була опублікована монографія 
«Крим в етнополітичному вимірі», яка є 
надзвичайно важливою для нашого до-
слідження. У ній заявлена проблема роз-
глядається в контексті загальних транс-
формацій, що їх зазнали Україна і Крим 
упродовж ХХ – початку ХХІ ст. [7]. 

Внесок у формування нового, об’єк-
тивного уявлення про історію Криму і 
народів, які здавна населяють його, зро-
била праця В. Сергійчука [24]. 

Близькими до нашого дослідження 
є й інші індивідуальні наукові розвідки, 
які висвітлюють окремі проблеми Кри-
му, зокрема, Н.  Бекірова (правові про-
блеми), Г.  Бекірової (національний рух 
за повернення), В.  Возгріна (етнічна іс-
торія), М. Кирюшка (іслам у житті крим-
ських татар), В.  Котигоренка (етнічні 
конфлікти), Р.  Куртієва (традиційна 
культура), Б.  Парахонського (сучасний 
стан), І.  Прибиткової (гуманітарні про-
блеми), Р. Хаяли (демографічне дослі-
дження).

Серед праць, що зробили помітний 
внесок у наукове осмислення специфіки 
та тенденцій етнополітичного розвитку 
Криму, стала монографія В. Котигорен-
ка  [6]. Для нашого дослідження цінним 
є те, що її автор аналізує історичне ко-
ріння, причини та чинники колізій у ди-
наміці суспільних відносин в автономії, 
пов’язаних з особливостями формуван-
ня сучасної етнодемографічної структу-
ри населення півострова, проблемами 
соціальної адаптації та інтеграції репа-
тріантів і політичними орієнтаціями їх-
ньої еліти, передовсім лідерів Меджлісу 
кримськотатарського народу, відноси-
нами між різними етнічними сегмен-
тами кримського загалу та їхніми гро-
мадськими організаціями, структурами 
центральної влади та органами влади й 
місцевого самоврядування АРК. При-
вертають увагу пропозиції автора моно-
графії щодо вдосконалення правових за-
сад формування представницької влади 
автономії, реального забезпечення прав 
осіб, які повернулися й повертаються з 
місць депортації, та їхніх нащадків, легі-
тимації їх представницьких органів, сус-
пільного статусу тощо. 

Етнонаціональна структура сучас-
ного українського суспільства, історія 
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і сучасний стан національних меншин 
України, етнокультурна політика укра-
їнської держави, особливості процесів 
національного відродження в ній, роль 
політичних еліт національних меншин 
України в її державному будівництві 
розкриті в працях В.  Євтуха, В. Тро-
щинського, К. Галушка, О.  Майбороди, 
Вс. Наулка, А. Леонової, С.  Суглобіна, 
Л. Шкляра, О. Власенка, С. Римаренка, 
О. Філіппової, О. Латишева та ін.

Проблеми етнокультурного життя 
етносів Криму регулярно ставали пред-
метом обговорень на науково-практич-
них конференціях, на яких тривав пошук 
оптимального вирішення ситуацій, роз-
робка пропозицій. Зокрема, у доповідях, 
виголошених на конференції «Кримські 
татари: історія і сучасність (До 50-річчя 
депортації кримськотатарського наро-
ду)», гостро ставилося питання реально-
го забезпечення права кримських татар 
на отримання освіти рідною мовою. Вод-
ночас більшість учасників, торкаючись 
сучасних проблем, на чільне місце ви-
сували практичні питання повернення 
та облаштування депортованого народу 
в Криму. Актуальні проблеми освіти і 
мови були порушені 3–5 жовтня 2002 р. 
на міжнародному форумі «Місцеві куль-
тури Криму і їхня роль у майбутньому 
України», ініційованому та організацій-
но підтриманому Британською Радою в 
Україні. Пропозиції щодо задоволення 
культурно-освітніх проблем висловили 
всеукраїнські науково-практичні конфе-
ренції «Кримські татари: «національна 
меншина» або «корінний народ». Полі-
тичний та юридичний аспекти питання» 
(лютий 1999 р.) [12] та «Проблеми інте-
грації кримських репатріантів в україн-
ське суспільство» (травень 2004  р.)  [20] 
та цілий ряд інших.

Особливістю складу населення Авто-
номної Республіки Крим є його багато-
національність. За даними Всеукраїн-
ського перепису населення, на території 
АРК проживають представники понад 
125 національностей і народностей. Се-
ред населення Автономної Республіки 
Крим переважна більшість росіян, чи-
сельність яких склала 1180,4 тис. осіб, 
або 58,5% від загальної кількості на-
селення. Друге місце займають україн-
ці  – 492,2 тис. осіб. Частка українців у 
загальній чисельності населення Авто-
номної Республіки Крим склала 24,2 %. 
Третє місце займають кримські татари. 
Їх чисельність, порівняно з переписом 
населення 1989 р., збільшилася в 6,4 раза 
і налічувала на дату перепису 2001 року – 
243,4 тис. осіб. Частка кримських татар у 
загальній чисельності населення АРК, 
які вказали національність, збільшила-
ся на 10,2 відсотка і становила 12,1% [4, 
с. 14–20]. 

Стан етносоціального та етнополі-
тичного розвитку України великою мі-
рою зумовлений поліетнічністю населен-
ня держави. З-поміж усіх представлених 
сьогодні в Україні етнічних спільнот 
лише чотири формувалися (принаймні 
частково) на українських землях: україн-
ці, кримські татари, караїми, кримчаки. 
Ще за радянської доби в процесі бороть-
би за повернення на батьківщину поча-
ла формуватися організаційна структу-
ра кримськотатарського національного 
руху. Найбільш впливовими виразника-
ми інтересів репатріантів стали Організа-
ція кримськотатарського національного 
руху (ОКНР), провідну роль у створенні 
якої відіграв М. Джемілєв, та Національ-
ний рух кримських татар (НРКТ), осно-
вою якого стала Ферганська долинна гру-
па Ю. Османова [7, с. 409]. 
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Від самого початку кримськотатар-
ського руху однією із його головних 
вимог, поряд з поверненням і облашту-
ванням, було забезпечення кримським 
татарам права на самовизначення, яке 
трактувалось лідерами кримських татар 
як право на відновлення національної 
державності кримськотатарського на-
роду на території півострова. Проблема 
полягала у тому, що і ОКНР, і НРКТ роз-
глядали автономію як національно-те-
риторіальне автономне державне утво-
рення виключно кримськотатарського 
населення  – корінного народу Криму. 
Натомість кримські власті трактували 
автономію як регіональне утворення 
всього населення півострова. Як наслі-
док, ОКНР бойкотувала референдум про 
відновлення Кримської АРСР 20  січня 
1991  р. і взяла курс на організацію на-
ціонального з’їзду кримських татар  [7, 
с. 409].

У 1989  р. Організація кримськота-
тарського національного руху ухвалила 
рішення підтримати український на-
ціонально-демократичний рух з його 
прагненням незалежної і соборної Укра-
їни  [9]. З того часу кримські татари не-
одноразово відігравали значну роль у 
становленні української держави, збе-
реженні її цілісності та зміцненні укра-
їнського суверенітету в Криму. У 1991 р. 
їхні голоси за незалежність України се-
ред 54% загальнокримських були вирі-
шальними [13], як і їхня політична воля 
в часи розгулу кримського сепаратизму і 
криміналітету 1994–98 рр. [3, с. 38]. Що-
разу, коли виникала загроза українським 
інтересам на півострові, Меджліс недво-
значно заявляв, що кримськотатарська 
громада всіма своїми ресурсами, органі-
зованістю та єдністю підтримує україн-
ську державу.

На ІІ Курултаї кримськотатарського 
народу 26–30 червня 1991 р. (I Курултай 
кримськотатарського народу відбувся 
25 березня 1917  р. в Сімферополі) було 
висунуто перелік основних засад крим-
ськотатарського руху [3, с. 39]. 

Делегати Курултаю висловились ка-
тегорично проти визнання відновленої 
на референдумі 20 січня 1991 р. автономії 
та її державних органів. Зокрема, у Де-
кларації вказувалось: «Кримська АРСР, 
відновлена не як національно-територі-
альне утворення, розглядається як спро-
ба юридичного закріплення результатів 
депортації... і не визнається Курултаєм 
у такому вигляді». Курултай утворив 
Меджліс як вищий повноважний пред-
ставницький орган кримськотатарсько-
го народу, фактично вибудувавши у його 
середовищі систему, альтернативну дер-
жавній владі [7, с. 409].

Поруч із завданнями щодо лікві-
дації наслідків геноциду, здійснення 
заходів з повернення й облаштуван-
ня, відродження національної культу-
ри була сформульована і стратегічна 
мета – відновлення політичних і націо-
нальних прав кримськотатарського на-
роду, включаючи його право на вільне 
національно-державне самовизначення 
на своїй національній території. На по-
чатку 90-х років ХХ  ст. така формула 
виглядала досить утопічною й слугува-
ла радше символом нової консолідації 
кримських татар на етапі репатріації. 
Згодом усвідомлення лідерами крим-
ських татар необхідності запобігання 
конфліктам з місцевою та центральною 
владою спонукало їх до орієнтації на 
менш радикальні завдання трансфор-
мації кримської автономії з адміністра-
тивно-територіальної в кримськота-
тарську національно-територіальну із 
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забезпеченням рівних прав громадян 
усіх національностей [7, с. 410].

На Курултаї кримськотатарського 
народу 29 червня 1991 р. було прийнято 
перелік основних завдань кримськота-
тарського руху. Поряд із завданнями лік-
відації наслідків геноциду, здійснення 
заходів з поверненням та облаштуван-
ням кримських татар на їхній історичній 
батьківщині, відродження національної 
культури було прийняте рішення також 
домагатися відновлення національних і 
політичних прав кримськотатарського 
народу, в тому числі і права на вільне 
національно-державне самовизначен-
ня [13]. 

У Декларації про національний су-
веренітет кримськотатарського наро-
ду, ухваленій ІІ Курултаєм 28 червня 
1991 р., зазначається: «1. Крим є націо-
нальною територією кримськотатар-
ського народу, на якій тільки він має 
право на самовизначення так, як воно 
викладено в міжнародно-правових 
актах, визнаних світовим співтовари-
ством. Політичне, економічне, духовне і 
культурне відродження кримськотатар-
ського народу можливе тільки в його 
національній суверенній державі. До 
цієї мети буде прагнути кримськотатар-
ський народ, використовуючи всі засо-
би, передбачені міжнародним правом. 
2. Відносини між кримськими татарами 
і національними й етнічними група-
ми, що проживають у Криму, повинні 
будуватися на основі взаємної поваги, 
визнання людських і громадянських 
прав та інтересів, повинне забезпечу-
ватись суворе дотримання політичних, 
економічних, культурних, релігійних та 
інших законних прав усіх людей неза-
лежно від їхньої етнічної приналежнос-
ті» [6, с. 182].

29 грудня 1991  р. Меджліс крим-
ськотатарського народу ухвалив проект 
Конституції Кримської республіки і за-
просив громадян до його широкого об-
говорення. Проект декларував гарантії 
прав і свобод усіх людей, незалежно від 
раси, національності, політичних погля-
дів і віросповідання. Однак низка його 
положень засвідчила прихильність авто-
рів документа до ідеї утворення в Криму 
суверенної етнократичної держави, яка 
на основі Договору з Україною входить 
до її складу. Громадяни Кримської рес-
публіки  – кримські татари, кримчаки 
і караїми  – оголошувалися корінним 
населенням, по суті  – «більш рівним» 
у правах, ніж «громадяни інших націо-
нальностей, для яких через історичні 
обставини Крим став Батьківщиною» [6, 
с.  183]. Цей проект не відповідав етно-
демографічним та етнополітичним ре-
аліям України й Криму та принципам 
державного будівництва на ґрунті рів-
них прав громадян, незалежно від їхньо-
го етнічного походження і будь-яких ін-
ших відмінностей.

У Положенні про Меджліс крим-
ськотатарського народу, доповненому й 
зміненому на першій сесії ІІІ Курултаю 
кримськотатарського народу в червні 
1996 р., сформовано визначення статусу 
Криму в складі України за національно-
територіальним принципом на основі 
реалізації кримськотатарським народом 
свого невід’ємного права на самовиз-
начення та забезпечення гарантій до-
тримання прав і свобод усіх людей, не-
залежно від їхньої раси, національності, 
політичних поглядів та віросповідан-
ня [6, с. 174]. 

Четверта сесія ІІІ Курултаю (січень 
2001  р.) поставила завдання «перетво-
рення статусу Автономної Республіки 
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Крим в національно-територіальну ав-
тономію в складі незалежної демокра-
тичної України» [3, с. 38].

Характерним представником опо-
зиції М. Джемілєва стала партія «Міл-
лі Фірка» (лідери: А.  Еміров, Р.  Аблаєв, 
В. Абдураїмов). У травні 2009 р. на сво-
їй конференції «мілліфірківці» ухвали-
ли «Стратегію і тактику Міллі Фірка на 
сучасному етапі», в якій метою «партії» 
вказали: «…наш курс – відновлення на-
ціональної державності на території 
Кримського Юрту» [14]. У документі за-
значається, що «слід бути готовими» до 
того, що «вже у найближчі 8–10 років, 
не виключено що й раніше, ситуація ви-
магатиме скликання Установчого з’їзду 
національних співтовариств Криму з 
проголошенням на ньому Кримської 
республіки з усіма наслідками, що виті-
кають з цього» [14].

Серед інших цілей «Міллі Фірка» – ін-
теграція кримських татар «з тюркським 
світом на основі ісламського світогля-
ду» і підтримка на півострові «демогра-
фічного та соціокультурного балансу», в 
тому числі шляхом повернення співвіт-
чизників не тільки з місць вислання, але 
й «з діаспор». Втім у Криму «Міллі Фір-
ка» та її лідер В. Абдураїмов мали «про-
російський» імідж  – переважно через 
антиукраїнські заяви останнього та його 
звернення до російського керівництва 
із закликом «захистити» корінні народи 
України від «геноциду» її «націоналіс-
тичного керівництва» так, як «захистили 
абхазів та осетин» [14].

У травні 2010  р. В. Абдураїмов за-
явив, що свою головну мету, пов’язану 
з побудовою в Криму національної дер-
жавності кримських татар, «Міллі Фір-
ка» планує здійснити до 2040 р. Досягну-
ти цієї стратегічної мети «Міллі Фірка» 

збирається тактичними кроками «вхо-
дження» у владу. На місцевих виборах 
було заплановано «взяти» не менше ніж 
20% місць у місцевих радах автономії і 
на кожних виборах збільшувати свою 
присутність у владі на 5% [9, с. 136]. 

За час існування новітньої Україн-
ської держави найбільш впливові крим-
ськотатарські структури (Курултай і 
Меджліс) залишалися тією опорою укра-
їнської влади, яка допомагала їй проти-
стояти сепаратистським проросійським 
рухам, іноді навіть коштом власних ін-
тересів [7, с. 418]. У зв’язку з цим досить 
цікавими є результати віртуального опи-
тування («Яким повинен бути Крим?»), 
що проводиться на неофіційному сайті 
кримських татар.

334 
особи 48,7% Кримськотатарська 

незалежна держава

108 15,70%
Кримськотатарська 
автономія в складі 
України

98 14,30% Республіка в складі Росії

49 7,10% Нинішній статус

42 6,10% Область України

39 5,7% Область у складі 
Туреччини

16 2,3% Не знаю

Звичайно, його результати не мо-
жуть претендувати на істину в останній 
інстанції, але зріз настроїв частини со-
ціально активних і освічених громадян 
України кримськотатарської національ-
ності є очевидним [13].

28–29 серпня 2010  р. у Сімферопо-
лі пройшов загальнонаціональний з’їзд 
кримськотатарського народу  – Курул-
тай. Чергове засідання його делегатів 
планувалося на кінець року, однак через 
загострення етнополітичної ситуації на 
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півострові Меджліс розпорядився про-
вести з’їзд наприкінці серпня. Загаль-
нонаціональний з’їзд кримських татар 
закликав Президента України не по-
рушувати міжнародного законодавства 
щодо корінних народів та етнічних мен-
шин. Делегати також закликали керівни-
ка держави повернутися до колишнього 
принципу формування Ради представ-
ників кримських татар при голові дер-
жави – делегування з’їздом, а не призна-
чення Президентом на власний розсуд. 
Ідеться про те, що голова держави ско-
ротив Раду представників кримсько-
татарського народу при Президентові 
України з 33 осіб до 19, призначивши до 
неї відразу 10 опозиційних Меджлісо-
ві кримськотатарських політиків і гро-
мадських діячів. У постанові Курултаю з 
цього приводу йдеться про те, що Прези-
дент має конституційне право на те, щоб 
самостійно формувати коло своїх рад-
ників, але це суперечить міжнародному 
законодавству, зокрема резолюціям і ре-
комендаціям ООН про представлення у 
владі корінних народів, якими вважають 
себе кримські татари [13]. 

6-й Курултай, що відбувся наприкін-
ці березня 2013  р., ознаменував новий 
етап демократизації виборчого проце-
су. Цього разу кожний кримський тата-
рин  – громадянин України незалежно 
від місця чи країни проживання  – без-
посередньо голосував за того чи іншого 
кандидата. Таким чином, 1000 крим-
ських татар – мешканців певної терито-
рії  – обирали одного делегата; загальна 
кількість делегатів Курултаю – 250 осіб. 
Крім того, у виборах делегатів Курул-
таю тепер могли брати участь і члени 
родин, які за етнічним походженням не 
були кримськими татарами. Новий ви-
борчий регламент призвів до значного 

оновлення й омолодження складу деле-
гатів [13].

Аналізуючи діяльність владних 
структур України та Автономної Рес-
публіки Крим щодо вирішення етно-
культурних питань на півострові, варто 
відзначити роль державної програми 
повернення депортованих народів в 
Україну, яка після розпаду СРСР цілко-
вито фінансувалася з бюджету України 
і координувалася Державним коміте-
том (Міністерством) України в справах 
національностей та міграції, а в Кри-
му – Державним комітетом у справах на-
ціональностей та депортованих грома-
дян. Проблеми міжвідомчого характеру 
розв’язують республіканська комісія у 
справах депортованих народів Криму та 
міжурядова українсько-німецька комісія 
у справах депортованих німців. Поста-
новою Кабінету Міністрів України ство-
рено фонд депортованих народів Криму.

Протягом 1990-х років Президентом 
України, Кабінетом Міністрів України, 
на рівні Автономної Республіки Крим 
прийнято понад 20 різних указів, по-
станов, розпоряджень, які так чи інакше 
стосувалися вирішення насущних про-
блем кримських татар [7, с. 478].

Варто зазначити, що вітчизняне за-
конодавство, що регулює етнополітичну 
сферу, перебуває у досить непривабли-
вому становищі. Закон «Про національні 
меншини» (1992 р.) – найліберальніший 
у Європі. Це було прогресивне явище, 
оскільки показало намір держави щодо 
того, як вона хоче ставитися до своїх 
меншин. Однак це було до вступу Укра-
їни до Ради Європи, виникнення Рамко-
вої конвенції про захист національних 
меншин, ратифікації великої кількості 
двосторонніх угод. Це уже, на жаль, ар-
хаїчний документ. Він мав би зараз мати 
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тільки історичне значення, попри те, що 
низку положень так ніколи й не було ви-
роблено [5].

Власне, на сьогодні відсутня концеп-
ція етнонаціональної політики України. 
Її почали розробляти 1993 р., коли, згід-
но з Законом про національні меншини, 
було створено міністерство, що опікува-
лося проблемами меншин. Зараз існує 
більше десятка варіантів і версій кон-
цепції, підготовлених абсолютно різни-
ми авторами і структурами. 

Аналізуючи законодавчу базу, се-
ред найважливіших варто виокреми-
ти постанову № 636 «Про заходи щодо 
розв’язання політико-правових, соці-
ально-економічних та етнічних проблем 
в Автономній Республіці Крим», ухвале-
ну в 1995  р., та № 331 «Про здійснення 
заходів щодо розв’язання соціально-еко-
номічних, етнічних та гуманітарних про-
блем в Автономній Республіці Крим», 
прийняту в 1996 р. У цих постановах, зо-
крема, чітко визначено чотири напрями, 
над якими мають працювати державні 
органи України: соціально-економіч-
ний, політико-правовий, міжнародна 
допомога та гуманітарні проблеми  [7, 
с. 478].

Поділяємо думку С. Грабовського 
та І.  Лосєва, які стверджують, що, по-
при декларативну прихильність офіцій-
ного Києва, кримські татари у минулі 
роки (тобто у період із 1991 по 2014 р.) 
не завжди відчували розуміння та при-
хильне ставлення як з боку місцевої 
влади районів і міст півострова, так і з 
боку слов’янського населення, насам-
перед російського. Тим часом політич-
на активність кримських татар суттєво 
врівноважувала дії проросійських угру-
повань і виступала важливим чинником 
громадського життя у Криму [10, с. 42].

Після анексії Криму почався новий 
етап в історії кримськотатарського на-
роду: він знову втратив свою етнічну 
територію і вимушений відстоювати 
свої права як корінного народу України. 
Тому сьогоді особливо актуально постає 
питання вирішення проблем, пов’язаних 
із захистом прав кримськотатарського 
етносу.

Важливим кроком у вирішенні 
кримськотатарського питання стало 
прийняття 20 березня 2014  р. Верхов-
ною Радою України Постанови «Про 
Заяву Верховної Ради України щодо га-
рантії прав кримськотатарського народу 
у складі Української держави», яка га-
рантує захист і реалізацію невід’ємного 
права на самовизначення кримськота-
тарського народу в складі суверенної і 
незалежної Української держави. Цією 
постановою Верховна Рада України до-
ручила Кабінету Міністрів України тер-
міново подати проекти законів України, 
нормативно-правових актів України, які 
визначають та закріплюють статус крим-
ськотатарського народу як корінного на-
роду України [17].

17 квітня 2014 р. було прийнято За-
кон України «Про відновлення прав 
осіб, депортованих за національною 
ознакою» № 1223-VII. Цей Закон визна-
чає статус осіб, депортованих за націо-
нальною ознакою, встановлює гарантії 
держави щодо відновлення їхніх прав, 
принципи державної політики та повно-
важення органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування щодо від-
новлення прав цих осіб. Зокрема, у ньому 
зазначається, що держава сприяє добро-
вільному поверненню в Україну, адапта-
ції та інтеграції в українське суспільство 
депортованих осіб, створює умови для 
їх облаштування, забезпечення землею, 
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житлом, працевлаштування, освіти, збе-
реження і розвитку етнічної, культурної, 
мовної та релігійної самобутності  [8, 
с. 1010–1011].

Позитивним також у цьому напрям-
ку слід визнати Указ Президента Украї-
ни П. Порошенка від 3 листопада 2014 р. 
№ 841/2014 «Положення про Уповнова-
женого Президента України у справах 
кримськотатарського народу», де, окрім 
прописаних повноважень Уповноваже-
ного, наголошується на тому, що крим-
ськотатарський народ є корінним на-
родом України. У Положенні, зокрема, 
зазначається, що «Уповноважений Пре-
зидента України у справах кримськота-
тарського народу забезпечує здійснен-
ня Президентом України повноважень 
щодо забезпечення додержання консти-
туційних прав кримськотатарського на-
роду як корінного народу України»  [8, 
с. 1018].

12 листопада 2015  р., через 71 рік 
після трагедії кримськотатарського на-
роду, Верховна Рада України прийняла 
постанову № 792-VIII «Про визнання 
геноциду кримськотатарського народу». 
У постанові йдется не тільки про вша-
нування пам’яті жертв депортації крим-
ськотатарського народу 1944 року, а й 
етноцид Російською Федерацією, який 
розпочався після окупації Криму: сис-
темний тиск на кримськотатарський на-
род, репресії громадян України за націо-
нальною ознакою, організація етнічно і 
політично вмотивованих переслідувань 
кримських татар, їхніх органів, таких 
як Меджліс кримськотатарського на-
роду та Курултай кримськотатарського 
народу, на тимчасово окупованій тери-
торії України з боку державних органів 
Російської Федерації, починаючи з дати 
початку тимчасової окупації, є свідомою 

політикою етноциду кримськотатар-
ського народу [8, с. 1020].

Нині необхідно прийняти ряд зако-
нодавчих документів, які б дали мож-
ливість кримськотатарському народу 
відстоювати власні права, особливо в 
умовах анексії Криму.

Ще у 2013  р. народним депутатом 
України, національним лідером крим-
ських татар М. Джемілєвим був ініційо-
ваний Проект Закону про «Концепцію 
державної етнонаціональної політики 
України», поданий на розгляд Верховної 
Ради 04.07.2013  р., який визначає зміст 
і дії держави в етнополітичній сфері та 
є основою для формування нового за-
конодавства, вдосконалення міжетніч-
них відносин. Основними завдання-
ми Концепції є визначення основних 
принципів, правових, організаційних, 
фінансових та інших засад розв’язання 
актуальних проблем, що виникають в ет-
нополітичній сфері, на основі положень 
Конституції України. У Концепції по-
дається тлумачення поняття корінного 
народу як «автохтонної етнічної спіль-
ноти, етногенез якої відбувся на терито-
рії в межах сучасних кордонів України, 
становить етнічну меншість у складі її 
населення і не має власного державно-
го утворення за межами Української 
держави. Корінними народами в Укра-
їні є кримські татари, караїми, кримча-
ки» [21].

Метою Проекту Закону «Про статус 
кримськотатарського народу» №  4433 
від 13 березня 2014 р. (автор Г. Москаль) 
є створення правових підстав для регу-
лювання та реалізації державної політи-
ки у сфері повернення, облаштування і 
відновлення прав кримськотатарського 
народу, сприяння процесу адаптації та 
інтеграції кримськотатарського народу в 
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українське суспільство. У законопроекті 
визначено статус кримськотатарсько-
го народу як корінного народу Украї-
ни, примусово переселеного з території 
Криму [23].

У Проекті Закону України «Про пра-
ва корінних народів України» № 4501 від 
20 березня 2014 року (автори В. Кличко, 
В. Карпунцов, О. Продан та ін.), що був 
обговорений 11 квітня 2014 р., передба-
чено встановити, що корінними народа-
ми в Україні є кримські татари, караїми, 
кримчаки, визначити статус корінних 
народів в Україні та закріпити правові 
гарантії на повне здійснення всіх прав 
людини і основоположних свобод осо-
бами, що належать до корінних народів, 
визнаних нормами міжнародного пра-
ва [22].

У травні 2016  р. Президент України 
П. Порошенко ініціював створення ро-
бочої групи в рамках Конституційної 
комісії для розробки змін до Конститу-
ції, що стосуються права кримських та-
тар на самовизначення. «Ми хоч і із за-
пізненням, але усвідомили необхідність 
створення в Криму національної авто-
номії кримських татар із повним гаран-
туванням рівних прав і свобод етнічних 
українців, росіян та інших етносів пів-
острова. Ми зобов’язані почати в пар-
ламенті України процес внесення змін 
і доповнень до розділу 10 Конституції 
України  – АРК, які б у повній мірі ви-
ходили з невід’ємного права кримсько-
татарського народу на самовизначення в 
складі суверенної та незалежної Україн-
ської держави» [16].

15 червня 2016 р. були проведені пар-
ламентські слухання на тему «Стратегія 
реінтеграції в Україну тимчасово окупо-
ваної території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополь: проблемні 

питання, шляхи, методи і способи». 
Після внесення численних пропозицій 
учасниками слухань і їх обговорення 
22 вересня 2016 р. Верховна Рада Укра-
їни постановою № 4003-а затвердила 
Рекомендації парламентських слухань. 
Документ включає в себе рекомендації 
Президенту України підготувати зміни 
до Конституції і законів України та вне-
сти їх на розгляд парламенту; ці зміни 
стосуються визнання кримських татар, 
караїмів і кримчаків корінними народа-
ми України з відповідними змінами до 
ст. 11 Основного закону. У рекомендаці-
ях запропоновано розглянути питання 
зміни статусу Автономної Республіки 
Крим на Кримськотатарську Автономну 
Республіку. Кримські татари у створе-
ній автономії, відповідно до Конвенції 
ООН, отримають право гарантованого 
представництва – квоти – в органах вла-
ди і можливість впливати на рішення 
щодо Криму, якого вони позбавлені сьо-
годні через свою нечисленність.

Реалізація таких рекомендацій по-
требує інтенсивних і консолідованих 
зусиль не тільки гілок законодавчої і ви-
конавчої влади, а й структур громадян-
ського суспільства, зокрема експертної 
спільноти, що мали б взяти на себе суттє-
ву частину інформаційно-просвітниць-
кої роботи й упередити таким чином 
можливий спротив цим законодавчим 
ініціативам з боку певних політичних 
сил і громадських активістів.

Експерт з міжнаціональних кон-
фліктів, викладач Києво-Могилянської 
академії Олексій Курінний провів роз-
рахунки на основі статистичних даних 
і запропонував свій план, суть якого  – 
зробити так, щоб кримські татари в 
майбутній автономії не були статиста-
ми, а могли вирішувати свої проблеми 
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за допомогою демократичних інститу-
тів. Вчений говорить про кілька версій 
майбутнього Криму. Це буде або повер-
нення до ситуації статус-кво з 1991 по 
2014  р., або загравання з російськомов-
ним слов’янським населенням для того, 
щоб Крим на «правильному» референду-
мі повернувся до складу України. Але є 
й інші концепції: створення кримсько-
татарської національної автономії чи 
територіальна автономія  – Республіка 
Крим. Останні два варіанти природні і 
справедливі, вони відповідають інте ре-
сам більшості населення України, укра-
їнської держави й суспільства, інтересам 
кримських татар  – корінного народу, 
що постраждав як від депортації, так і 
від подій 2014–2016 рр. Не влаштовують 
вони лише частину слов’янського насе-
лення і проросійські сили [15].

Таким чином, для вирішення про-
блеми статусу кримськотатарського на-
роду та захисту його прав як корінного 
народу України необхідне прийняття 
таких законодавчих актів: Концепції 
державної етнонаціональної політики 
України, закону «Про статус кримсько-
татарського народу як корінного народу 
Криму в складі Української держави», 
закону «Про захист кримських татар 
в умовах окупованого Криму»  [2]. За-
значені законодавчі документи є вкрай 
важливими для ефективної політи-
ки держави в етнонаціональній сфері, 
вони забезпечуватимуть правові гарантії 
кримськотатарського народу як корін-
ного народу Криму і України, сприяти-
муть створенню оптимальних умов для 
гармонійного розвитку кримських татар 
у складі Української держави.

Сьогодні ми можемо констатувати, 
що низка проблем кримськотатарського 
народу потребує вирішення, це не лише 

повернення боргів знедоленому народо-
ві, але й, у першу чергу, боротьба за де-
окупацію Криму, правове врегулювання 
статусу кримськотатарського народу та 
подальша інтеграція кримських татар в 
український соціокультурний простір.
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O. Hazizova
Crimean Tatar Movement in the Space of State Ethnopolitics  

Abstract
To the great extent, the condition of ethnosocial and ethnopolitical development of Ukraine is 

determined by the polyethnicity of its population. Among all ethnic communities of present Ukraine, 
only four have been forming (at least partially) in its terrain: Ukrainians, Crimean Tatars, Karaites, 
Krymchaks. 

In early 1990s, Crimean Tatars became the third Crimean ethnic group by quantity, besides, the 
most united and politically active.

Despite the declaratory support of the official Kyiv, during the last years (i.e. in the period from 
1991 till 2014), Crimean Tatars didn’t always feel understanding and favourable attitude as from 
local district and city authorities of the peninsula, so from the Slavic population, primarily, Russians. 
Meanwhile, the political activity of Crimean Tatars considerably counterbalanced the actions of pro-
Russian formations and significantly influenced the social life of Crimea.

After the annexation of Crimea, a new stage of Crimean Tatars’ history began: they lost their ethnic 
territory once again and were compelled to assert their rights as the indigenous people of Ukraine. 
This causes the particular topicality of the issue regarding the solution of the problems related to the 
protection of Crimean Tatar ethnos today.

Стан етносоціального та етнополітичного розвитку Укра-
їни великою мірою зумовлений поліетнічністю населення 
держави. З-поміж усіх представлених сьогодні в Україні 
етнічних спільнот лише чотири формувалися (принаймні 
частково) на українських землях: українці, кримські тата-
ри, караїми, кримчаки. Ще за радянської доби в процесі 
боротьби за повернення на батьківщину почала формува-
тися організаційна структура кримськотатарського націо-
нального руху. Найбільш впливовими виразниками інте-
ресів репатріантів стали Організація кримськотатарського 
національного руху (ОКНР), провідну роль у створенні якої 
відіграв М. Джемілєв, та Національний рух кримських та-
тар (НРКТ), основою якого стала Ферганська долинна група 
Ю. Османова. 


