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Незважаючи на стійкий інтерес дослідників до національно-

державного будівництва в Україні в 1917-1921 рр., чимало аспектів цієї теми 

й досі не знайшли належного висвітлення у вітчизняній історіографії. Так, 

досі в науковій літературі не визначено місце та роль кримського питання в 

політиці українських національних урядів доби Директорії (1918-1920 рр.). 

Між тим, аналіз і системний виклад політики УНР періоду Директорії щодо 

Криму є важливою складовою реконструкції подій української революції 

1917-1920 рр. й має значення для відображення процесу формування 

державної території України. 

З цієї точки зору, актуальність теми дисертаційного дослідження А. В. 

Іванця не підлягає сумніву. Вона актуальна, оскільки досліджувана тема є 

практично невисвітленою в історіографії. Заповнення цієї чергової „лакуни” 

історичних знань відповідає як суто науковим інтересам, так і потребам 

сьогодення - насамперед у сфері формування політики деокупації та 

реінтеграції Криму, а також регіональної та етнонаціональної політики 

України. Всебічне наукове вивчення зазначеної теми дозволить протидіяти 

спробам держави-агресора використати псевдоісторичну аргументацію в 

інформаційній війні для виправдання анексії Криму в 2014 р. Крім того, 

дослідження цієї теми відображає актуалізацію вивчення історичного досвіду 

українських органів влади вирішити кримське питання в українських 

національних інтересах. Таким чином, тема дисертації є актуальною з 

наукової та суспільної точки зору. 



Детальне ознайомлення з текстом дисертації та авторефератом дає 

підстави визначити наступні позитивні її сторони й риси. 

У дисертації чітко визначені, сформульовані й обґрунтовані предмет, 

об'єкт, мета, хронологічні межі та завдання дослідження. Для реалізації 

поставлених перед завдань вдало обрано структуру роботи. Основний зміст 

дисертації послідовно викладено у трьох розділах, перший з яких присвячено 

аналізу історіографії й джерельної бази теми. 

Структура дисертаційного дослідження базується на науковій 

авторській концепції й сучасних теоретико-методологічних засадах, які 

поєднують загальнонаукові та спеціально історичні підходи. 

У вступі обґрунтовано завдання та мету дослідження, визначено 

основні напрямки у дослідженні політики УНР періоду Директорії щодо 

Криму, вказано методологічні принципи, якими керувався автор при 

написанні дисертації. Автор охопив найбільш істотні аспекти предмета 

дослідження, пов’язані із формулюванням концептуальних підходів та 

реалізацією політики урядів УНР щодо кримського питання наприкінці 1918-

920 рр. Відзначимо, що аналіз історіографії досліджуваної теми, здійснений у 

дисертаційному дослідженні, дозволив дисертанту дійти обґрунтованого 

висновку про фрагментарність висвітлення в сучасній історичній науці цієї 

проблематики. Джерельна база дослідження є загалом репрезентативною й 

дозволяє системно викласти кримське питання у політиці УНР періоду 

Директорії в контексті внутрішньоукраїнської та міжнародної ситуації. 

Заслуговує позитивної оцінки здійснений в другому розділі дисертації 

аналіз формування політики урядів УНР щодо кримського питання в 1919 р. 

Дисертант уперше в історіографії комплексно дослідив таку важливу й 

малодосліджену проблему, як еволюція поглядів керівництва УНР щодо 

державної приналежності Кримського півострова в умовах загострення 

збройного протистояння на українських землях. А. В. Іванець аргументовано 

розкриває вплив попередніх українських урядів на політику Директорії в 

кримському питанні й виділяє основні етапи її еволюції в 1919 р. Збагачує 



дисертаційне дослідження й здійснений автором аналіз політики кримського 

крайового уряду щодо державного статусу півострова та територіальних меж 

кримського регіону наприкінці 1918 - на початку 1919 рр. Логічно 

виправданим виглядає наявність у другому розділі дисертації підрозділу про 

вплив дипломатичної місії УНР на Кавказі на реалізацію української 

державної політики щодо Криму. Обґрунтованим також виглядає висновок 

дисертанта про те, що діяльність місії дозволяла у вкрай скрутних обставинах 

підтримувати культурно-просвітню діяльність серед українців Криму. 

У третьому розділі автор простежує еволюцію політики урядів УНР 

щодо Криму в 1920 р., коли півострів став головною базою для російських 

білогвардійських військ барона П. Врангеля. Проаналізувавши передумови й 

перешкоди для співпраці УНР і білогвардійського режиму, дисертант дійшов 

обґрунтованого висновку про те, що П. Врангель під тиском військово-

політичних обставин намагався відійти від брутальних підходів своїх 

попередників у ставленні до українського руху. На основі широкого кола 

джерел автор відтворив маловідомі сторінки українсько-російських відносин, 

пов’язані з військовими переговорами між УНР та режимом П. Врангеля 

влітку 1920 р. Дисертант докладно висвітлив спроби врангелівського уряду 

знайти союзників в українському таборі, в тому числі й порозумітися з 

урядом УНР. Беззаперечну цінність має підрозділ, присвячений українському 

підпіллю в армії П. Врангеля. Без перебільшення можна сказати, що цей 

історичний сюжет досліджений А. В. Іванцем вперше в науковій літературі. 

Принципове значення має висновок дисертанта про те, що уряд УНР в 1920 

р., попри відсутність реальних важелів для приєднання Криму до України, 

все ж дотримувався курсу на надання півострову широкої автономії в складі 

української держави. Відзначимо, що А. В. Іванець вперше проаналізував 

історію співробітництва й суперництва між кримськотатарським 

національним рухом та українськими державними структурами в 1919 - 1920 

рр. щодо кримського питання. 



На наш погляд, дисертант виявив і широко використав різноплановий 

історичний матеріал, вміло систематизувавши й узагальнивши його в межах 

кожного розділу. Дисертаційне дослідження дає глибоке розуміння основних 

етапів формування політики УНР періоду Директорії щодо кримського 

питання, її спадкоємність щодо інших форм української державності, 

розкриває значення цієї політики для формування державної території 

України й захисту українських національних інтересів, а також висвітлює 

складнощі в реалізації заходів з інкорпорації Криму, пов’язані із 

етнополітичною ситуацією в кримському соціумі та конкуренцією з іншими 

державними утвореннями за володіння цінним у стратегічному сенсі 

регіоном. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній здійснено одне з 

перших в сучасній історіографії спроб спеціального комплексного 

дослідження кримського вектору політики Директорії УНР. Застосування 

запропонованого дисертантом інституційного підходу та методологічного 

інструментарію дало змогу провести цілісний і змістовний аналіз обраної 

теми, системно викласти політику Української Народної Республіки періоду 

Директорії щодо Криму в контексті загальної внутрішньоукраїнської та 

міжнародної ситуації. 

Поставлені наукові завдання автор успішно реалізував. Сформульовані 

ним наукові положення, а також висновки в цілому відзначаються новизною, 

достовірністю й обґрунтованістю. Обґрунтованість наукових положень 

забезпечує достовірність дослідження. Значна їх частина, а також висновки і 

рекомендації мають новаторський характер, збагачують сучасні 

історіографічні надбання, можуть бути використані у подальшій розробці 

проблеми, а також у навчальній і виховній роботі у закладах освіти. 

Основний зміст дисертації відображений в монографії, працях, 

опублікованих у фахових виданнях, а також в авторефераті. Зміст останнього 

ідентичний основним положенням дисертації. ' 



Попри належну якість дисертаційного дослідження, його характеристика 

була б неповною без певних зауважень. 

Насамперед, суттєво поглибити дисертаційне дослідження могло б 

використання документів, які зберігаються в архівах Росії. А саме, мемуарні 

колекції учасників революційних подій й документи білогвардійського уряду 

П. Врангеля, що зберігаються у фондах Державного архіву Російської 

Федерації, містять значний масив інформації про перебіг переговорів 

врангелівського режиму з урядом УНР в 1920 р. 

Крім того, варто було більш широко визначити територіальні межі 

роботи. У вступі відзначено, що вони охоплюють переважно територію 

Кримського півострова й землі сучасної материкової частини України. Разом 

з тим у підрозділі 2.4 йдеться про діяльність Дипломатичної місії УНР на 

Кавказі, а у третьому розділі висвітлюються переговори представників УНР з 

різними контрагентами у Варшаві, Бухаресті й Парижі. 

Можливо, доцільно було б уточнити верхню хронологічну межу 

дослідження. Дисертант вказує її як встановлення більшовицького режиму в 

Наддніпрянській Україні та Криму. Останній було зайнято радянськими та 

махновськими військами 17 листопада 1920 р. Збройні сили і державні 

структури УНР залишили територію Наддніпрянщини 21 листопада 1920 р. З 

цього моменту можна говорити про встановлення на цих землях 

більшовицького режиму. Між тим, дисертант дещо виходить за ці рамки, 

коли розглядає заяви представників УНР щодо статусу і належності Криму в 

структурах Ліги націй наприкінці 1920 р. 

Хоча структура дисертації є логічною й загалом дозволяє розкрити 

тему, варто було б внести корективи в обсяг окремих структурних 

підрозділів праці. Так, можна було б дещо скоротити на користь інших 

сюжетів чотири підрозділи, в яких проаналізовано відносини органів влади 

УНР з білогвардійським режимом П. Врангеля в 1920 р., які займають 65 

сторінок із 179 сторінок основного тесту. 



Нарешті, в роботі трапляються стилістичні погрішності й орфографічні 

помилки. 

Вказані нами недоліки та побажання все ж носять не принциповий, а 

частковий характер. Вони не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації. Автор дисертації, виявивши здібності до науково-дослідницької 

діяльності, здійснив вдалу спробу комплексного дослідження важливої, 

актуальної і недостатньо вивченої теми. 

Офіційний опонент має підстави для висновку про те, що розглянута 

дисертація є завершеною, оригінальною і самостійною роботою, в якій 

отримані науково обґрунтовані результати, що є суттєвими для розвитку 

історичної науки, зокрема для дослідження історії української революції 

1917-1920 рр. Робота виконана на належному науково-теоретичному рівні й 

відповідає вимогам щодо кандидатських дисертацій. Її автор, Іванець Андрій 

Валерійович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - історія України. 
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