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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Доба Української революції 1917–1920 рр. позначена 

виникненням модерних форм української державності й, відповідно, спробами 
окреслити їх територіальні межі. Формування державних кордонів України в той 
період стало базою, точкою відліку при визначенні просторових меж усіх 
подальших форм української державності. Тому проблема консолідації 
національно-державної території та формування її рубежів є актуальною й з 
огляду сьогодення. Серед прикордонних регіонів Крим у 1917–1920 рр. був чи не 
найважливішим для України, оскільки мав, серед іншого, вигідне географічне 
розташування й порти, також на його території функціонувала головна база 
військового Чорноморського флоту. 

Актуальність дослідження процесів формування території сучасної України 
посилюється  умовами ведення Російською Федерацією гібридної війни проти 
нашої країни, у перебігу якої держава-агресор в порушення низки українсько-
російських двосторонніх угод та інших міжнародних зобов’язань окупувала 
АР Крим і м. Севастополь. Такі дії Росії підривають систему міжнародної 
безпеки.  

Російський політичний режим з метою легітимізації окупації частини 
земель України й виправдання агресії прагне використати історичні та 
квазіісторичні аргументи. За цих умов набирає особливої ваги вивчення 
історичною наукою минулого Криму й, зокрема, політики українських державних 
структур щодо кримського питання. До того ж вивчення цієї проблематики є 
однією із передумов деокупації та реінтеграції АР Крим і м. Севастополя, 
здійснення ефективної регіональної політики.  
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах науково-дослідної роботи «Україна ХХ – початок ХХІ ст.: 
утвердження демократичних цінностей, розв’язання національних і 
державотворчих проблем» (№ державної реєстрації 0115U002510) відділу 
історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Мета дисертації полягає у всебічному розгляді та системному викладі 
політики УНР періоду Директорії щодо Криму в контексті загальної 
внутрішньоукраїнської та міжнародної ситуації, з’ясуванні причин виникнення 
кримського питання перед українськими державними структурами та результатів 
їх зусиль.  

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:  
– проаналізувати стан наукової розробки теми, визначити ступінь 

накопичення фактичного матеріалу в історіографії, а також насиченість 
документальної бази дослідження;  

– дослідити процес формування політики керівництва «другої» УНР  щодо 
кримського питання, з’ясувати її тяглість щодо попередніх форм модерної 
української державності;  

– вивчити вплив міжнародної та військово-політичної ситуації на 
можливості державних структур України визначати державні кордони, зокрема, 
на півдні, а також дії української дипломатії стосовно кримського питання;  
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– з’ясувати ставлення українського державного керівництва до Кримського 
крайового уряду С. Крима та підходи обох цих історичних акторів до 
приналежності Північної Таврії;  

– проаналізувати відносини УНР і білого військово-авторитарного режиму 
П. Врангеля, який мав центр і головну територіальну базу в Криму, та з’ясувати їх 
вплив на вирішення кримського питання;  

– розглянути причини розбіжностей підходів між керівництвом УНР та 
лідерами кримськотатарського національного руху щодо статусу Криму в 1920 р.;  

– дослідити вплив етнополітичної ситуації в Криму на ефективність дій УНР 
періоду Директорії щодо кримського питання. 

 Об’єктом дослідження є процес формування державної території України 
в період війн і революцій (1917–1920 рр.). 

Предметом дослідження є концептуальні підходи та практична політика 
уряду УНР періоду Директорії щодо кримського питання в кінці 1918–1920 рр.  

Хронологічні межі дослідження обумовлені переломними історичними 
подіями: нижня межа – падінням гетьманського режиму та проголошенням 
Директорією відновлення УНР; верхня межа – встановленням більшовицького 
режиму в Наддніпрянській Україні та Криму, включенням їх до нової структури 
жорстко централізованої держави з тоталітарним ладом і центром у Москві. 

Географічні межі дисертації охоплюють переважно територію Кримського 
півострова й  землі сучасної материкової частини України.  

Методи дослідження. Методологічну основу роботи складають як 
загальнонаукові (аналіз, узагальнення, систематизація, логічний аналіз тощо), так 
і спеціальні методи історичної науки опрацювання джерел та інформації. Із 
останніх використовувалися: проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, 
системний. Комплексне використання різноманітних методів у роботі дозволило 
скласти відносно повну й об’єктивну картину еволюції політики УНР періоду 
Директорії стосовно кримського питання.  

Наукова новизна дослідження визначається комплексним підходом до  
розкриття суті проблеми. Результати дослідження, які мають ознаки новизни,  
можна назвати такі: 

– переосмислено напрацювання українських і закордонних дослідників, 
з’ясовано стан і ступінь наукової розробки зазначеної проблематики, виявлено 
додаткову джерельну базу цієї теми; 

– вперше комплексно розкрито кримське питання у політиці УНР періоду 
Директорії, зокрема, зміни в її ставленні до статусу Кримського півострова;  

– вперше проаналізовано співробітництво та суперництво між 
кримськотатарським національним рухом і українськими державними 
структурами, політичними силами в 1919–1920 р. щодо кримського питання; 

– досліджено кримську політику УНР наприкінці 1918–1919 рр., зокрема, 
вперше висвітлено ставлення до крайового уряду Криму С. Крима; 

– суттєво уточнено позиції УНР і військово-політичного режиму           
П. Врангеля в 1920 р. щодо ставлення сторін одна до одної, найбільш повно в 
історіографії розглянуто процес їх взаємодії. 
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 Практичне значення отриманих результатів дисертації полягає у тому, 
що, по-перше, дослідження ідейно-теоретичних підходів і практики українських 
державних утворень щодо вирішення кримського питання дозволяє заповнити 
прогалини в науці, які існували в цій сфері. Положення й висновки дисертації 
можуть бути використані в навчальному процесі при викладанні історії України й 
Криму, історії держави і права України, українознавства, при створенні 
історичних і політологічних праць. По-друге, матеріали дисертації мають певне 
практичне значення для експертного аналізу перспектив деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованої території Криму, вдосконалення регіональної політики та 
етнополітики України.  
 Апробація результатів дослідження здійснена в ряді публікацій автора. 
Основні положення й висновки дисертаційного дослідження було використано 
для підготовки доповідей на наукових конференціях, круглих столах і 
симпозіумах, у тому числі: другій Міжнародній науковій конференції «Гетьман 
Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року» (Київ, 1998 р.); 
Всеукраїнській науковій конференції «350-річчя відродження української 
державності: минуле і сучасне» (Сімферополь, 1998 р.); Міжнародному 
науковому симпозіумі «У пошуках втраченої єдності», присвяченому 80-річчю 
закінчення Громадянської війни (1917–1920 рр.) (Сімферополь, 2000 р.); 
Відкритій науково-практичній конференції молодих вчених (Сімферополь, 
2000 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство ХХІ ст.: 
нові підходи, критерії та завдання розвитку» (Київ, 2008 р.); другій 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тарас Шевченко і сьогодення» 
(Сімферополь, 2012 р.); тринадцятих  Таврійських наукових читаннях 
(Сімферополь, 2012 р.); п’ятій Міжнародній молодіжній літній школі 
ісламознавства «Іслам у Європі, Україні та на Близькому Сході: історія і 
сучасність»  (Острог, 2016 р.).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 
8 наукових працях у наукових фахових виданнях України та 1 у науковому 
виданні за кордоном. Дисертантом також оприлюднено монографію, у якій 
розглядається предмет дисертаційного дослідження. 

Структура дисертації зумовлена логікою проблеми і завданнями  
дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів (12 підрозділів), 
висновків, переліку умовних позначень, списку використаних джерел і літератури 
(48 сторінок, 438 найменувань). Загальний обсяг дисертації – 227 сторінок, із них 
– 179 сторінок основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, його наукова 
новизна, практичне значення; визначається предмет, об’єкт і мета дослідження, 
його хронологічні й територіальні межі; ставляться дослідницькі завдання; 
розкривається практичне значення одержаних результатів.  
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У першому розділі “Історіографія, джерельна база та методологія і 
методи дослідження” аналізується стан наукової розробки, методологічна основа 
та джерельна база дисертації. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» проаналізовано 
історіографічну базу дослідження. 

З’ясовано, що різним аспектам кримського питання в діяльності 
українських державних утворень доби Української революції 1917–1920 рр. 
присвячено чимало історичних статей та згадок у дослідженнях, особливо це 
стосується діяльності УНР періоду Центральної Ради і Української Держави 
гетьмана П. Скоропадського. Набагато менше уваги дослідників привернули 
спроби державних структур «другої» УНР (під проводом Директорії, кінець 1918–
1920 рр.) вирішити кримське питання в руслі українських національних інтересів. 

Історики Д. Дорошенко, Н. Полонська-Василенко, М. Стахів, П. Христюк, 
М. Шаповал та інші, які належали до представників української діаспори і 
вивчали період війн і революцій в Україні, здебільшого торкалися окремих 
проблем-складових кримського питання наприкінці 1918–1920 рр. Навіть у 
спеціальних дослідженнях українсько-кримських відносин або історії Криму, 
здійснених істориками-представниками української діаспори, зокрема, 
В. Дубровським, В. Січинським, В. Трембіцьким і М. Мельником, багато аспектів 
кримського питання у період «другої» УНР не розглядалися.  

Констатовано, що практично не приділялася увага кримському питанню у 
політиці УНР періоду Директорії у радянській історіографії. Загалом вона була 
жорстко ангажована комуністичним режимом СРСР та заідеологізована.  

Серед досліджень про події 1918–1920 рр., які оприлюднювали 
представники російської діаспори та сучасні російські історики, також відсутні 
праці, які б цілісно розкривали тему політики УНР періоду Директорії щодо 
Криму. Цікаві фрагментарні згадки про відносини режиму П. Врангеля з 
українськими суспільно-політичними силами містяться у російськомовній роботі 
1982 р. історика із Франції Н. Росса «Врангель в Крыму».  

У пострадянський період російські історики значно інтенсифікували 
дослідження історії білих режимів. До сфери їх уваги потрапили окремі аспекти 
кримського питання в діяльності УНР і такі важливі для його розуміння теми, як 
національна політика білих, їх ставлення до України. До цих проблем зверталися, 
зокрема, В. Федюк, А. Ушаков, Д. Аманжолова, В. Цвєтков, Г. Бутаков, 
А. Пученков. Тематично окремо серед праць російських істориків стоїть 
дослідження В. Возгріна «История крымских татар: очерки этнической истории 
коренного народа Крыма в четырех томах», у якому, зокрема, розглядається 
історія кримськотатарського національного руху у 1917–1920 рр.  
 Із здобуттям Україною незалежності у 1991 р. відбулася «історіографічна 
революція» у вітчизняній науці. Сучасними українськими істориками та 
правознавцями створено цілий пласт досліджень, які з позицій методологічного 
плюралізму  розглядають період війн і революцій в Україні. Зокрема, важливу 
роль у висвітленні з нових концептуальних позицій періоду війн і революцій в 
нашій країні відіграли дослідження В. Верстюка, П. Гай-Нижника, В. Головченка,              
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Я. Грицака, М. Ковальчука, С. Кульчицького, В. Лозового, В. Литвина, О. Реєнта,        
О. Рубльова, В. Солдатенка та інших істориків. 
 Їхні дослідження дають загальну картину розгортання націотворення й 
державного будівництва в Україні. Більшість із них розглядає певну проблему чи 
проблеми, які утворюють кримське питання в політиці «другої» УНР. Так само 
його частково висвітлюють історики О. Ганжа, В. Боєчко, О. Захарчук, О. Бойко, 
В. Сергійчук, Г. Єфименко та інші дослідники, які аналізують проблему 
формування кордонів модерної Української держави. А також ті українські вчені, 
які вивчають період війн і революцій в Криму й у Севастополі або створюють 
загальні курси з історії цих регіонів. Серед них –Т. Алтабаєва, О. Копиленко, 
В. і О. Зарубіни, О. Мироненко, Т. Бикова. Такий аспект кримського питання як 
відносини УНР із врангелівським режимом досліджували, зокрема, Г. Гаврилюк, 
А. Голуб, О. Копиленко, В. Крупина, Д. Табачник, Я. Тинченко, Я. Штанько. 

У колективній монографії «Крим в етнополітичному вимірі», яку було 
видано у 2005 р. за редакцією М. Панчука, є спеціальний параграф, присвяченій 
еволюції ставлення різних українських урядів у 1917–1920 рр. до кримського 
питання.  

Загалом накопичений історичною наукою матеріал щодо предмету 
дисертаційного дослідження здебільшого поки що не систематизований,  має 
фрагментарний та вузько проблемний характер.  

 У підрозділі 1.2. «Джерельна база» розглянуто комплекси архівних та 
опублікованих джерел. Проаналізовано матеріали центральних і регіональних 
архівосховищ, зокрема, Центрального державного архіву вищих органів влади і 
управління України (фонди 1065, 1078, 1092, 1429, 3766, 3696), Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України (фонди 1, 5, 43, 44), 
Державного архіву в АР Крим (фонди 1, Р-999, Р-1000), Архіву СБУ в АР Крим 
(фонд 8). 

Повноцінне вивчення предмету дослідження неможливе без опрацювання 
опублікованих в Україні, СРСР, Росії, Великобританії документальних матеріалів.  

Вивчення предмету дослідження потребує залучення групи наративних 
джерел, представлених творами мемуарного та епістолярного жанрів. Очевидно, 
що вони потребують глибокого критичного аналізу, проте у висвітленні деяких 
фактів та позицій історичних акторів є незамінними. 

Варто відзначити значимість спогадів українських державно-політичних 
діячів 1917–1920 рр. В. Винниченка, Д. Дорошенка,  М. Омеляновича-Павленка, 
хоча й вони, як правило, мало уваги приділили розгляду саме кримського 
питання. Важливими для розуміння початку українсько-білогвардійських 
контактів навесні 1920 р. є спогади члена військової місії УНР до П. Врангеля 
полковника І. Цапка. Для висвітлення позиції кримськотатарського національного 
руху у 1918–1920 рр. були залучені мемуари провідних його діячів Д. Сейдамета 
та А. С. Айвазова, литовського татарина А. Ахматовича.  

Цілий комплекс спогадів про події в Криму і Україні залишили діячі 
російського білого руху. Серед них – військові лідери А. Денікін, П. Врангель, 
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Я. Слащов, цивільні діячі Н. Савич, В. Оболенський, М. Вінавер,  
М. Могилянський.  

Таким чином, охарактеризований комплекс опублікованих і 
неопублікованих джерел є репрезентативною джерельною базою для розкриття 
мети та завдань дисертації.   

У розділі 1.3. «Понятійний апарат та методологія дослідження» розглянуті 
засадничі для дисертації терміни та базові принципи і методи дослідження. 

Під кримським питанням для цілей цього дослідження автор пропонує 
розуміти комплекс проблем, який виник і вирішувався у добу революцій і війн 
1917–1920 рр., щодо тодішнього становища й майбутнього Кримського 
півострова і його поліетнічного населення. Це перш за все проблеми: 1) державної 
належності Кримського півострова (альтернативи: Україна, Росія, Туреччина, 
Німеччина, Польща); 2) статусу Криму; 3) самоорганізації, самовизначення та 
орієнтацій кримськотатарського народу, найбільших етнічних груп кримчан, 
кримського населення в цілому; 4) ставлення режимів, які виникли або 
закріпилися в Криму, до держав Європи і Туреччини.  

Для розкриття проблематики дисертації використано сукупність базових 
принципів і методів, які становлять належний інструментарій для історичного 
пізнання. В основу дослідження було покладено принципи науковості, історизму, 
об’єктивності та системності. Важливу роль у процесі дослідження відіграли такі 
спеціальні історичні методи: проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, 
діахронний і синхронний аналіз, історико-системний та ін. 

Другий розділ «Формування та реалізація в 1918–1919 рр. політики УНР 
періоду Директорії щодо кримського питання» містить чотири підрозділи, що 
виокремлені за принципом проблемно-хронологічного викладення матеріалу. Автор 
висвітлює стан Криму на початку ХХ ст., його зв’язки з Україною, суспільно-
політичні та соціально-економічні умови, в яких здійснювалася політика 
українських органів влади у 1917–1919 рр. щодо нього. 

У підрозділі 2.1. «Виникнення кримського питання й спроби українських 
державних структур його вирішити в 1917–1918 рр.» узагальнено досвід 
вирішення УНР періоду Центральної Ради та гетьманської Української Держави 
кримського питання, розглянуто еволюцію їх концептуальних підходів та 
практики. 

В результаті революційних трансформацій 1917–1918 рр., розпаду 
Російської імперії і Російської Республіки, виникнення модерних форм 
української державності, суспільно-політичної активності кримського населення 
на порядок денний міжнаціональних, а пізніше й міждержавних відносин постало 
кримське питання.  

Кримський півострів на початку ХХ ст. опинився на перетині інтересів 
кримськотатарського, російського та українського національних і більшовицького 
проектів. Якщо в 1917 р. кримське питання постало і вирішувалося, перш за все, 
на просторі постцарської Росії у чотирикутнику Петроградський центр – 
Українська Центральна Рада/УНР – суспільно-політичні сили Криму  – 
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національно-революційний рух мусульманських народів Росії, то у 1918 р. воно 
стало міждержавним.  

У дисертації зазначається, що у 1917 р. Центральна Рада і УНР при спробах 
вирішити кримське питання спиралися на ідею перебудови постімперського 
простору на федеративну демократичну республіку і романтичне розуміння права 
націй на самовизначення. Український істеблішмент вважав суб’єктом 
самовизначення в Криму кримськотатарський народ, недооцінював значення 
севастопольської бази ЧФ для гарантування безпеки України. В результаті у ІІІ 
Універсалі територія Криму не була включена до складу УНР. Війна з 
більшовиками і проголошення незалежності УНР змусили її владу переглянути 
ставлення до приналежності військового флоту і до статусу Криму. Вже у січні 
1918 р. було ухвалено закон про український статус Чорноморських військового і 
цивільних флотів, а у лютому 1918 р. уряд УНР оголосив намір включити Крим 
до своєї сфери впливу. Проте навесні 1918 р. за контроль над Кримом 
починається боротьба РСФРР, Німеччини, Туреччини і УНР. Остання вживала 
адміністративні, військові, політичні, а також дипломатичні заходи для 
інкорпорації Криму, але успіху навесні 1918 р. не досягла.  

Режим гетьмана П. Скоропадського послідовно протягом 7,5 місяців свого 
існування прагнув приєднати Крим до Української Держави, виходячи із 
стратегічних міркувань. Проте німецькі військові розглядали можливість 
перетворення окупованого ними Криму на колонію чи протекторат Німеччини і 
утворили контрольований ними Кримський крайовий уряд С. Сулькевича. 
Частина лідерів кримськотатарського національного руху спробувала здійснити 
проект побудови незалежної національної держави під протекторатом Німеччини 
та Туреччини. Восени гетьманату вдалося досягти згоди Німеччини на інтеграцію 
Криму та повернення Україні ЧФ, проте переговори в Києві з делегацією уряду      
С. Сулькевича щодо приєднання Криму та надання йому автономії були 
безрезультатними. Проголошення 14 листопада 1918 р. гетьманом курсу на 
створення Всеросійської федерації не змінило ставлення Української Держави до 
статусу Криму. Її влада не визнавала новий проантантівський та проросійський 
Кримський крайовий уряд С. Крима.   

У підрозділі 2.2. «Формування курсу уряду Директорії в 1918-1919 рр. на 
приєднання Криму до УНР» розглядається перший етап політики «другої» УНР 
щодо спірного регіону. Схоже, що спочатку вона продовжила курс гетьманату на 
включення Криму до власних державних меж або принаймні встановлення 
державного зв’язку з ним. Проте реалізувати на практиці цей підхід не вдалося. 

На початку 1919 р. спостерігався період коливань в керівництві УНР щодо 
кримського питання, коли певні кроки влади можна трактувати як заперечення 
його приналежності Україні. Але 11 січня МЗС УНР інформувало МВС, що не 
розглядає Крим як окрему державу, а Директорія УНР у лютому 1919 р. 
затвердила доповідь дипломата І. Красковського про об’єднання «України з 
Кримом, Кубані і Кавказу» у Чорноморську федерацію. Такі дії можна розглядати 
як прагнення влади відновленої УНР повернутися до політики УНР періоду 
Центральної Ради: Крим в орбіті впливу України.  
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Але тоді ж з’явилися аналітичні документи, в яких доводилася необхідність 
включення цього регіону безпосередньо до складу УНР і з наданням йому 
автономії. Схоже, що вже у 1919 р. влада УНР зайняла саме таку позицію у 
зв’язку із необхідністю гарантувати економічні та безпекові інтереси держави, 
закріпити український статус Кримського півострова на міжнародній арені. І на 
Версальській мирний конференції українські дипломати прагнули це зробити. 
Проте складна міжнародна і внутрішня ситуація не дозволили реалізувати ці 
наміри.   

У підрозділі 2.3. «Ставлення УНР до Кримського крайового уряду й 
питання Північної  Таврії» проаналізовано відносини офіційного Києва і 
Сімферополя на початку 1919 р. 

В Криму після перемоги Антанти у листопаді 1918 р. органи 
самоврядування та партії утворили ліберально-демократичний Кримський 
крайовий уряд С. Крима, який вважав головним завданням «сприяння 
відродженню єдиної Росії». Міністр зовнішніх зносин цього уряду М. Вінавер був 
одночасно членом денікінської Ради з міжнародних справ і поділяв 
великодержавні підходи до України, негативно оцінював гетьманат і УНР. 

Та все ж певні контакти між урядами Української держави і Криму були. 
Наприкінці 1918 – початку 1919 рр. в Києві працювало тимчасове представництво 
останнього на чолі з Еджубовим. УНР не визнавала офіційно Кримський 
крайовий уряд, хоча й надавала певне сприяння в діяльності його представництва. 

Конфліктогенним питанням, яке знаходилося на перетині інтересів Києва і 
Сімферополя, була приналежність Північної Таврії. Її жителі демонстрували 
наприкінці 1918 р. проукраїнські та проросійські симпатії. В умовах 
антигетьманського повстання, поширення анархії та просування Добровольчої 
армії у Північній Таврії перемогла кримська орієнтація: 18 січня 1919 р. у 
Мелітополі учасники земсько-міської наради північних повітів Таврійської 
губернії ухвалили постанову про приєднання до Криму. 6 лютого 1919 р. уряд 
С. Крима призначив товариша міністра внутрішніх справ з управління трьома 
північними повітами Таврійської губернії. Але він не вступив у керування 
спірною територію через протидію Добровольчої армії, яка ще у грудні 1918 р. 
зайняла її. 11 березня 1919 р. Кримський крайовий уряд в умовах наближення до 
Криму частин РСЧА скасував рішення про приєднання спірних повітів.  

Війська Антанти і добровольців у квітні 1919 р. залишили Крим. На 
півострові було утворено Кримську СРР, яка була де-факто територіальною 
автономією РСФРР. У червні 1919 р. білі захопили Крим і встановили відкриту 
військову диктатуру.  

У підрозділі 2.4. «Дипломатична місія УНР на Кавказі в реалізації 
державної політики щодо Криму» розглядає роль українських дипломатів на 
Кавказі у спробах реалізувати кримську політику. 

В обставинах, коли УНР періоду Директорії не мала можливості встановити 
реальний контроль за Кримом, значну активність на кримському напрямі у 1919–
1920 рр. проявляла українська дипломатія. Важлива роль у намаганнях відстояти 
національні інтереси у цій сфері належала Надзвичайній дипломатичній місії (далі 
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– НДМ) УНР на Кавказі. Вона була заснована 26 січня 1919 р. і діяла в межах 
кавказьких країн, Кубані та Криму. Її очолював екс-керуючий справами 
Директорії І. Красковський.  

Встановлення денікінської диктатури в Криму та її загальний 
антидемократичний та антиукраїнський курс вимагали нестандартних рішень. 
Тому в серпні 1919 р. в Севастополі на з´їзді українських громадських організацій 
Криму було ухвалене рішення для захисту прав українців надати Малій Раді 
Крайової Української Ради в Криму права Українського консульства, а її голову 
П. Горянського визнати консулом УНР в Криму. Із документів НДМ УНР на 
Кавказі відомо, що П. Горянському було доручено взяти на себе захист українців 
на правах консула. 

Третій розділ «Політика уряду УНР щодо Криму у 1920 р.» містить п’ять 
підрозділів, у яких розглядається весь комплекс відносин між УНР та військово-
авторитарним режимом П. Врангеля, а також курс УНР на приєднання Криму та 
надання йому автономії.  

У підрозділі 3.1. «Передумови та перешкоди для співпраці УНР і режиму 
П. Врангеля» проаналізовано військові, політичні, економічні та психологічні 
фактори, які сприяли або заважали зближенню сторін.  
  У підрозділі 3.2. «Обмін першими військовими делегаціями УНР і режиму 
П. Врангеля (травень-серпень 1920 р.)» розглянуто хід та підсумки травневого візиту 
в Севастополь української військової місії, липневої поїздки в Бухарест та відвідання 
Ставки Головного отамана у серпні 1920 р. представниками  врангелівського режиму. 
А також реакція сторін на ці контакти. 
  У підрозділі 3.3. «Пошуки режимом П. Врангеля українських союзників та 
спроба порозумітися з УНР (серпень-листопад 1920 р.)» висвітлено політику 
військово-авторитарного режиму щодо українського питання. Розглянуто невдалу 
спробу частини оточення Врангеля в Криму та російської еміграції з допомогою 
Українського національного комітету наприкінці літа-початку осені 1920 р. 
утворити квазіуряд України як альтернативу владі самостійницької УНР. 
Проаналізовано контакти між військовими і цивільними представниками УНР і 
режиму Врангеля у вересні–листопаді 1920 р. у Севастополі, Бухаресті, Парижі та 
Варшаві з метою заключення антибільшовицької військової конвенції. Причиною 
затягування переговорів було небажання білого диктатора визнати незалежність 
УНР, на чому наполягала українська сторона. Вже в момент падіння Криму 
представники Врангеля в Парижі та Варшаві заговорили про можливість визнати 
уряд УНР де-факто та суверенітет Українських установчих зборів. У роботі також 
наголошується на конкуренції української влади і білого військово-авторитарного 
режиму за вплив на козачі формування.  

У підрозділі 3.4. «Українське підпілля в армії П. Врангеля» розглядаються 
форми і методи діяльності українського підпілля у ЗСПР та Російській армії, яке 
стояло на антибільшовицьких і проукраїнських позиціях.  

У підрозділі 3.5. «Курс УНР на приєднання Криму та надання йому 
автономії (1920 р.)» зроблено акцент на аналізі бажаного для уряду Директорії 
статусу Криму та практичним крокам щодо його досягнення. При розгляді курсу 



10 
 

 

УНР на приєднання Криму, чітко задекларованого урядом В. Прокоповича (травень–
жовтень 1920 р.) і продовженого кабінетом А. Лівицького, особливу увагу приділено 
політичному суперництву щодо статусу Кримського півострова з частиною 
кримськотатарського національного руху та діям з реалізації урядового курсу НДМ на 
Кавказі. 

Комплексне дослідження сукупності проблем, які складали кримське 
питання у політиці УНР періоду Директорії, дає можливість зробити наступні 
висновки:  

1. Аналіз наукової історичної літератури з представленої теми засвідчує, що 
виокремлення предмету цього дослідження як окремого напряму в історіографії 
досі не було здійснено. Однак окремі аспекти кримського питання безпосередні 
учасники національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. намагалися розглянути 
ще на етапі функціонування інститутів української влади та за кордоном. Для 
всебічного розгляду питання їм не вистачало доступу до документальних джерел. 
Ймовірно, що у свідомості дослідників із числа української діаспори кримське 
питання в діяльності УНР періоду Директорії затіняли більш кардинальні 
проблеми українського національного буття, які постали у період війн і 
революцій. Натомість вітчизняні науковці радянської доби у дослідницьких 
розробках були жорстко детерміновані методологічними засадами, визначеними 
партійними документами. Новітній історіографічний період характерний тим, що 
гуманітарії у студіюванні теми лише фрагментарно розглянули певні сюжети 
заявленої проблематики та здебільшого окреслили дослідницьке коло питань, яке 
потребує окремого розгляду. У дисертаційному дослідженні автор значною мірою 
заповнив цю прогалину, систематизував і доповнив наявні знання, і вперше 
відтворив цілісну картину реалізації політики УНР періоду Директорії стосовно 
кримського питання.  

2. Політика УНР періоду Директорії стосовно кримського питання у 1918–
1920 рр. зазнала певної еволюції. Її коливання щодо вирішення проблеми статусу 
Криму до певної міри  нагадують дії «першої» УНР, але в інших суспільно-
політичних і міжнародних умовах. Власне це коливання (у межах підходів: 
інтеграція автономного Криму в Україну – федерування з Кримом/не включення 
Криму до складу України – інтеграція автономного Криму в Україну) відбулося в 
кінці 1918 – 1919 рр. на початковому етапі існування відновленої республіки під 
впливом спадку першого етапу державного будівництва. Так протягом 1917 – 
початку 1918 рр. українське політичне керівництво перейшло від концепції 
партнерства України з кримськотатарським національним рухом у справі 
побудови демократичної федеративної Росії до ідеї включення Криму до складу 
незалежної УНР (хоча реалізовувало її досить непослідовно). Гетьманат 
послідовно вживав адміністративні, політичні, дипломатичні та економічні заходи 
для його приєднання, причому, ймовірно, погляди керівництва Української 
Держави на статус цінного в стратегічному сенсі півострова не зазнали змін і 
після оголошення у листопаді 1918 р. курсу на утворення Всеросійської федерації. 
Восени 1918 р. Український Національний Союз, діячі якого утворили 
Директорію, а у грудні 1918 р., принаймні деякі, державні структури «другої» 
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УНР розглядали Кримській півострів як складову частину своєї держави з 
автономним статусом. Ймовірно, такі підходи ґрунтувалися значною мірою на 
напрацюваннях фахівців і політичного керівництва Української Держави. Проте 
на початку 1919 р. політичне керівництво УНР знову повертається до підходів 
часів Центральної Ради стосовно кримського питання і в деяких документах не 
розглядає Крим як частину своєї державної території.  

У лютому 1919 р., як свідчить діяльність Української НДМ на Кавказі, воно 
починає дипломатичну активність, спрямовану на федерування України, Криму, 
Кубані, держав Кавказу. Разом з тим, значна кількість фахівців і політичних 
керівників УНР розуміє важливість Кримського півострова для існування 
незалежної української держави, аргументує в документах для політичного 
керівництва необхідність його інкорпорації. Схоже, що результатом цього стало 
повернення політичного керівництва вже у 1919 р. до ідеї включення Криму до 
складу УНР як автономної частини. Проте у силу вкрай несприятливої 
геополітичної ситуації можливостей реалізовувати свої підходи до облаштування 
південних кордонів України влада «другої» УНР практично не мала.        

3. На початковому етапі існування вдруге проголошеної УНР на хвилі 
народного повстання в грудні 1918 р. – початку 1919 р. політичними, 
адміністративними і військовими методами вирішити кримське питання 
Директорії УНР на свою користь не вдалося. В подальшому у 1919–1920 рр. для 
українських державних структур геополітична ситуація склалася вкрай 
драматично і реальних можливостей приєднати Крим або встановити з ним 
федеративний зв’язок не було. УНР не визнавали де-юре у переможному таборі 
Антанти. Українським військам доводилося битися одночасно на декількох 
фронтах в умовах масових пошестей, відсутності потрібної кількості амуніції, 
озброєння та медикаментів. Тоді гостро стояла проблема виживання державних 
структур УНР та утримання хоча б ядра національної території. Тому активні 
заходи із встановлення контроля за Кримом проводити було неможливою. У цей 
період на Кримському півострові змінялися режими Кримського крайового уряду 
С. Крима, ліворадикальної Кримської СРР, яка де-факто була автономною 
частиною РСФРР, білої військової диктатури генерала А. Денікіна, з якими УНР 
не підтримувала офіційних стосунків.  

4. Директорія УНР та Кримський крайовий уряд С. Крима стояли на різних 
політичних платформах і мали діаметрально протилежні уявлення про бажану 
державно-політичну організацію Північного Причорномор’я. Перша була 
соціалістичною й боролась за самостійну Україну, а другий був переважно 
ліберально-консервативним та виступав за відновлення єдиної Росії. Такі 
політичні платформи не давали підстав для плідної співпраці чи мінімально 
ефективної взаємодії. Хоча, взимку 1918–1919 рр. в Києві й діяло представництво 
Кримського крайового уряду на чолі з Еджубовим, воно не вирішило жодного 
суттєвого питання у відносинах між владою УНР та керівництвом тимчасового 
державного утворення в Криму. Відсутність діалогу між ними та складна 
військово-політична ситуація на півдні України призвели до спроб Кримського 
крайового уряду на початку 1919 р. взяти під контроль Північну Таврію, яку 
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українське керівництво однозначно розглядало як частину УНР. Втім уряду 
С. Крима це не вдалося через протидію Добровольчої армії.  

5. У контактах з білим військово-авторитарним режимом П. Врангеля 
представники уряду Директорії прагнули до укладання військового союзу за 
умови визнання незалежності УНР чи хоча б українського уряду де-факто та 
суверенності Українських установчих зборів. Цього досягнути не вдалося через 
низку суперечностей в інтересах та ідеологічних платформах сторін. Питання 
українського статусу Кримського півострова перед білим диктатором українські 
республіканці не ставили. Разом з тим, УНР прагнула утвердити його 
дипломатичними заходами. Що підтверджується протидією у 1920 р. українських 
органів влади пропозиціям надати Польщі мандат на Крим, які висувала частина 
діячів кримськотатарського національного руху, а також діяльністю НДМ УНР на 
Кавказі. Остання попри відсутність реальних важелів для приєднання Криму до 
України все ж прагнула тримати в полі зору кримське питання і сприяла 
підтриманню у 1919–1920 рр. українського національного руху в Криму.  

6. Політичне суперництво навколо статусу Криму між державними 
структурами УНР і частиною кримськотатарських діячів було викликане різним 
баченням шляхів захисту національних інтересів українського і 
кримськотатарського народів. Досвід української революції та державного 
будівництва у 1917–1920 рр. переконливо продемонстрував українським діячам 
значущість контролю над Кримом для гарантування національної безпеки і 
доцільність надання цьому регіону автономії. Частина кримськотатарського 
політикуму здійснювала пошук зовнішнього протектора для можливості 
реалізувати свій варіант національного проекту та захисту від російських 
великодержавних проектів і комуністичних експериментів. У 1920 р. такою 
державою-протектором національного кримськотатарського руху, на думку 
деяких його лідерів, могла бути Польща, саме тому вони запропонували їй 
отримати у Ліги Націй мандат на Крим. Це об’єктивно суперечило підходам УНР 
до кримського питання, а тому викликало політичний конфлікт. Він відбувався у 
м’якій формі суспільно-політичної активності кримськотатарської сторони та 
дипломатичної й політичної діяльності українських владних структур за 
кордоном.   

7. Однією з важливих обставин, яка заважала УНР здійснювати 
результативну політику у кримському питанні, була етнополітична ситуація в 
Криму у 1917–1920 рр. Росіяни були представниками найбільшої етнічної групи 
кримського населення і орієнтувалися переважно на білий та червоний політичні 
проекти. Політичні еліти корінного кримськотатарського народу в той період 
плекали надії на реалізацію своєї національної державності з допомогою 
зовнішніх сил або змушені були шукати для захисту національних інтересів 
співпраці із тими силами, які встановлювали контроль над Кримом. У 1919–1920 
рр. це були російські політичні та державні структури і Польща. Лідери 
кримських татар тоді хоча й підтримували партнерські стосунки з активістами 
українського національного руху в Криму, проте при вирішенні кардинальної 
проблеми статусу Кримського півострова не орієнтувались на «другу» УНР.  
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Природною опорою політики УНР щодо Криму мали б бути етнічні українці. Але 
громада кримських українців у 1917–1920 рр. була не консолідованою, оскільки, 
зокрема, не мала умов для вільного розвитку і піддавалась русифікації у імперії 
Романових, у період війн і революцій часто зазнавала тиску з боку режимів, які 
встановлювали владу над Кримським півостровом, не отримувала суттєвої 
допомоги від українських державних структур чи зовнішніх сил. Обмежені 
позитивні результати мала підтримка НДМ УНР на Кавказі органу 
самоорганізації кримських українців – Крайової української ради в Криму. Проте 
в силу несприятливої суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові та 
обмеженості ресурсів цієї дипломатичної установи вона не стала вагомим 
фактором впливу на політичні процеси у спірному тоді регіоні. Представники 
інших етнічних громад Криму здебільшого орієнтувалися на російські політичні 
проекти. 

Отже на фінальному етапі Української революції і боротьби за суверенну 
державність у 1917–1920 рр. політична еліта уенерівського табору дійшла до 
твердого переконання у необхідності включення Криму до складу УНР із 
стратегічних мотивів, проте не мала реальних можливостей реалізувати такий 
підхід. В інтеграції Кримського півострова з власним державним утворенням вона 
вбачала гарантію реалізації національних інтересів у Причорномор’ї, перш за все, 
у сферах безпеки та економіки. Разом з тим влада УНР схилялася до надання 
Криму автономії, забезпечення кримському населенню національно-культурних, 
економічних та суспільно-політичних прав. 

 Агресія Росії проти України у 2014–2016 рр. примушує нас згадувати її 
попередні зразки у новітній історії. Прямі паралелі між подіями 1919–1920 рр. та 
сучасністю не є виправданими, адже існують дуже суттєві розбіжності. Перш за 
все, у питаннях статусу України та Криму. Так, в момент виникнення перших 
модерних форм української державності та, зокрема, існування УНР періоду 
Директорії державну незалежність України визнали лише декілька держав. Її 
кордони не були чітко окреслені та визнані, й відповідно державна територія – 
повністю сформованою. На Крим Україна і Росія у 1917–1920 рр. мали, фактично, 
однакові права, тільки влада РСФРР мала більше ресурсів і використала ситуацію 
на свою користь. Сьогодні наша країна – повноправний член міжнародного 
співтовариства, держава із міжнародно визнаними кордонами, а Крим юридично є 
невід’ємною частиною її суверенної території.  

Разом з тим, звертають на себе увагу і деякі подібності між ситуаціями 
початку ХХ ст. і сучасністю.  Тоді довгий час молоді українські уряди не могли 
виробити стратегію стосовно кримського питання, мало уваги приділяли 
залученню кримчан на свій бік і формуванню опори всередині Криму. 

На жаль, і через два з половиною роки після початку тимчасової окупації 
Росією АР Крим і м. Севастополь в Україні відсутня офіційно затверджена 
стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Її складовими, зокрема, мають бути 
поглиблене вивчення минулого Криму, збільшення кримського компоненту в 
державній політиці пам’яті з метою підтримання в українському суспільстві 
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розуміння Криму як невід’ємної складової України, поглиблення гуманітарних 
зв’язків з населенням тимчасово окупованих територій. 

Загалом, якщо порівнювати ситуацію 1918–1920 рр. і 2014–2016 рр., то 
сьогодні Україна попри важкі випробування і силу держави-агресора має набагато 
більше ресурсів, ніж в той час. Отже на цьому етапі український народ має шанс з 
міжнародної допомогою зупинити агресію та у перспективі звільнити тимчасово 
окуповані АР Крим і м. Севастополь.  
 
 

Дисертантом оприлюднено монографію: 
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АНОТАЦІЯ 
Іванець А. В. Кримське питання в політиці Української Народної 

Республіки періоду Директорії (кін. 1918 – 1920 рр.). – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Науково-дослідний інститут 
українознавства, Київ, 2016. 

У дисертації вперше на основі аналізу наукової літератури, архівних 
документів і опублікованих джерел комплексно досліджено політику УНР 
періоду Директорії щодо Криму в контексті міжнародної ситуації. Запропоновано 
підхід до визначення терміну «кримське питання» як комплексу ключових 
проблем Криму у 1917-1920 рр. Розглянуто взаємини УНР з Кримським крайовим 
урядом С. Крима, військово-авторитарним  режимом П. Врангеля, 
кримськотатарським національним рухом. 

Досліджено еволюцію політики УНР у 1918–1920 рр. до статусу Криму в 
межах підходів: його інтеграція в Україну – федерування з Кримом – інтеграція 
автономного Криму в Україну. З’ясовано причини виникнення кримського 
питання та перетворення його на ключове прикордонне питання в ході 
формування української державної території.  

Ключові слова: УНР періоду Директорії, кримське питання, Кримський 
крайовий уряд, військово-авторитарний режим Врангеля, кримськотатарський 
національний рух. 

 
ANNOTATION 

Ivanets A. The Crimean issue in the policy of the Ukrainian People`s 
Republic in the period of Directory (end 1918 – 1920). – As manuscript. 

The thesis on receiving scientific degree of a Candidate of Historical Sciences, 
speciality 07.00.01 – The History of Ukraine. – Research Institute of Ukrainian Studies, 
Kyiv, 2016. 

For the first time in the dissertation on the basis of the analysis of scientific 
literature, archival documents and published sources comprehensively is researched the 
policy of UPR in the period of Directory towards Crimea in the context of the 
international situation. The approach to the definition of the term "The Crimean issue" 
as a complex of  key problems of Crimea in 1917–1920 is offered. Relationship of UPR 
with the Crimean Regional Government of  S. Krym, P. Wrangel’s military-
authoritarian regime, the Crimean Tatar national movement is considered.  

The Evolution of policy of  UNR in 1918-1920 to the status of the Crimea within 
approaches is investigated: its integration in Ukraine – federated relationship with 
Crimea – the integration of the autonomous Crimea to Ukraine. The reasons for the 
emergence of the crimean issue and transformation to a key border issue during the 
formation of Ukrainian national territory are found out. 

Keywords: UPR in the period of Directory, the Crimean question, the Crimean 
Regional Government, Wrangel’s military-authoritarian regime, Crimean Tatar national 
movement. 
 

 



16 
 

 

АННОТАЦИЯ 
Иванец А. В. Крымский вопрос в политике Украинской Народной 

Республики периода Директории (кон. 1918 – 1920 гг.). – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Научно-исследовательский 
институт украиноведения, Киев, 2016. 

В диссертационном исследовании на основе анализа научной литературы, 
архивных документов и опубликованных источников впервые всесторонне и 
системно исследована политика УНР периода Директории относительно Крыма в 
контексте международной ситуации. Предложен авторский подход к 
определению термина «крымский вопрос» как комплекса проблем Крыма, среди 
которых ключевыми в 1917–1920 гг. были его статус и государственная 
принадлежность, самоопределение крымскотатарского народа и других 
этнических групп крымского населения, крымчан в целом, отношения режимов, 
контролировавших Крымский полуостров, с государствами Европы и Азии.  

В работе комплексно рассмотрены взаимоотношения правительства УНР с 
пророссийским либерально-демократическим Крымским краевым правительством 
кадета С. Крыма, в частности, деятельность временного крымского 
представительства во главе с Эджубовым в Киеве и соперничество за контроль 
над Северной Таврией украинской Директории, крымских властей и 
Добровольческой армии в конце 1918 – начале 1919 гг.  

В диссертации существенно уточнены позиции УНР и белого военно-
авторитарного режима П. Врангеля в 1920 г. относительно возможностей 
сотрудничества между собой на антибольшевисткой платформе, наиболее полно в 
историографии рассмотрен процесс их взаимодействия, в частности, впервые 
проанализировано неудачную попытку части окружения белого диктатора, 
российской политической эмиграции и УНК создать квазиправительство Украины 
в противовес независимым украинским государственным структурам.  

В контактах с белым военно-авторитарным режимом П. Врангеля 
представители правительства Директории стремились к заключению военного 
союза при условии признания независимости УНР или хотя бы украинского 
правительства де-факто и суверенности Украинского учредительного собрания. 
Этого достичь не удалось из-за ряда противоречий в интересах и идеологических 
платформах сторон. 

Вопрос украинского статуса Крымского полуострова перед белым 
диктатором украинские республиканцы не ставили. Вместе с тем, УНР 
стремилась утвердить его дипломатическими мерами. Особая роль в этом вопросе 
отводилась Чрезвычайной дипломатические миссии УНР на Кавказе, которой в 
1919 г. ставилась задача содействовать созданию Черноморской федерации в 
составе Украины и Крыма, Кубани и Кавказа, а в июне 1920 г. руководство 
поручило главе миссии начать акцию по присоединению Крыма. 

Проанализированы сотрудничество и соперничество власти УНР и 
украинских общественно-политических сил с крымскотатарским национальным 
движением. Политическое соперничество вокруг статуса Крыма между 
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государственными структурами УНР и частью крымскотатарских деятелей было 
вызвано различным видением путей защиты интересов украинского и 
крымскотатарского народов. Опыт украинской революции и государственного 
строительства в 1917–1920 гг. продемонстрировал украинским деятелям 
значимость контроля над Крымом для обеспечения национальной безопасности и 
экономических интересов Украины. Часть крымскотатарского политикума видела 
потребность в поиске внешнего протектора для защиты народа от российских 
великодержавных проектов. Поэтому в 1920 г. часть крымскотатарских лидеров 
инициировала предоставление Лигой наций Польше мандата на Крым. Это 
объективно противоречило подходам УНР и привело к политическому 
конфликту, протекавшему в мягкой форме общественно-политической 
активности крымскотатарской стороны и дипломатической и политической 
деятельности украинских властных структур за рубежом.  

В диссертации исследована эволюция политики УНР периода Директории к 
статусу Крыма в пределах подходов: интеграция Крыма в Украину – 
федерирование с Крымом / невключение Крыма в состав Украины – интеграция 
автономного Крыма в Украину. Выяснены причины возникновения крымского 
вопроса перед украинскими государственными структурами и превращение его в 
силу военно-стратегических и экономических интересов Украины в ключевой 
среди пограничных вопросов в ходе формирования украинской государственной 
территории. 

На финальном этапе Украинской революции и борьбы за суверенную 
государственность в 1917–1920 гг. политическая элита уенеровского лагеря 
пришла к твердому убеждению о необходимости включения Крыма в состав УНР 
по  стратегическим соображениям, однако не имела реальных возможностей 
реализовать такой подход. В интеграции Крымского полуострова с собственным 
государственным образованием она видела гарантию реализации национальных 
интересов в Причерноморье. Власть УНР склонялась к предоставлению Крыму 
автономии для обеспечения прав крымского населения. 

 Ключевые слова: УНР периода Директории, крымский вопрос, Крымское 
краевое правительство, военно-авторитарный режим Врангеля, крымскотатарское 
национальное движение. 

 
 

 
 


