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Дисертаційна робота Іванця А. В. «Кримське питання в політиці 

Української Народної Республіки періоду Директорії (кін. 1918–1920 рр.)» є 

актуальною з наукової точки зору, оскільки проблематиці політики урядів 

Директорії УНР у кримському питанні наразі не було присвячено 

комплексного дослідження, вона висвітлювалася фрагментарно та 

суперечливо. Між тим розкриття цієї проблематики становить необхідну 

складову цілісного наукового відтворення процесу формування державної 

території України в період війн і революцій (1917–1920 рр.). 

Актуальність теми дослідження підсилюється умовами агресії 

Російської Федерації проти України та тимчасовою окупацією у 2014 році 

частини суверенної української території – АР Крим і м. Севастополь.  

Держава-агресор прагне виправдати грубе порушення двосторонніх та 

багатосторонніх угод щодо гарантування суверенітету та територіальної 

цілісності України, зокрема, квазісторичною та історичною аргументацією. 

За цих обставин зростає важливість об’єктивного вивчення історичною 

наукою минулого Кримського півострова і, зокрема, його ролі у формуванні 

державних кордонів України та гарантуванні українських національних 

інтересів у 1918–1920 рр. Такі дослідження є передумовою створення 

стратегії деокупації та реінтеграції Криму, а також здійснення ефективної 

регіональної політики, яка б максимально враховувала як інтереси громадян, 

які проживають у різних регіонах, так і загальнонаціональні пріоритети. 



Окрім того забезпечення прав корінного кримськотатарського народу 

та його інтеграція в українське суспільство, захист прав кримської громади 

етнічних українців та підтримання етнополітичної стабільності на 

Кримському півострові загалом потребують як реалізації норм міжнародного 

та вітчизняного права у сфері захисту етнічних спільнот, так і врахування 

історичного досвіду. У цьому контексті вибір Іванцем А. В. теми 

дисертаційної роботи заслуговує схвалення, оскільки відповідає як потребам 

академічної науки, так і викликам, перед якими опинилась державна політика 

у зв’язку з гібридною війною Росії та необхідністю формування ефективної 

регіональної політики. 

Варто відзначити, що виконана дисертаційна тема є складовою 

науково-дослідної роботи «Україна ХХ – початок ХХІ ст.: утвердження 

демократичних цінностей, розв’язання національних і державотворчих 

проблем» (№ державної реєстрації 0115U002510), який вже понад два роки 

виконується відділом історичних студій Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 

У дисертації обґрунтовано актуальність обраної наукової проблеми, 

окреслені об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження, відповідно до яких 

визначені його хронологічні та територіальні межі. Загалом логічною є й 

структура роботи, яка дозволила розв’язати поставлені завдання й всебічно 

розкрити обрану тему. 

Перший розділ дисертації засвідчує, що автор в основному освоїв 

творчий доробок попередників, які займалися вивченням окремих аспектів 

даної проблеми. Проведений історіографічний аналіз дав можливість зробити 

вмотивований висновок, що у вітчизняній історичній науці відсутнє 

комплексне дослідження політики Директорії УНР щодо вирішення 

Кримського питання. 

У роботі використано широке коло різновидових історичних джерел, 

які й склали основний інформаційний ресурс дисертації. Загалом 

фактологічна база є достатньою, значна частина матеріалів вводиться до 



наукового обігу вперше.  

Методи дослідження загалом придатні для виконання дослідницьких 

завдань. Методологічною основою наукового пошуку стали принципи 

науковості, історизму, об’єктивності та системності. Для досягнення мети 

роботи дисертант застосував комплекс методів, що є традиційними в 

історичному дослідженні: загальнонаукові і спеціальні історичні методи 

пізнання. Пріоритетне місце у групуванні матеріалу дисертаційної праці 

посіли проблемно-хронологічний та історико-порівняльний методи, які, на 

наш погляд, є оптимальними для вирішення завдань дослідження. Комплексне 

застосування універсальних принципів і спеціальних методів наукового пізнання 

дозволило ґрунтовно осмислити предмет дослідження, уникнути тенденційності й 

упередженості, розкрити тему. Заслуговує на позитивну оцінку підхід автора 

дисертаційного дослідження до розмежування понять «кримське питання» та 

«кримська проблема» та спроба точно окреслити зміст першого.  

Другий розділ «Формування та реалізація в 1918-1919 рр. політики 

УНР періоду Директорії щодо кримського питання» розпочинається цілком 

логічним розглядом історії виникнення кримського питання й спроби 

українських державних структур його вирішити в 1917–1918 рр. Цим 

історичним екскурсом автор розкриває причини надзвичайно складної 

ситуації, що склалася, оскільки Кримський півострів на початку ХХ ст. 

опинився на перетині інтересів кримськотатарського, російського та 

українського національних і більшовицького проектів. Висвітлюючи процес 

формування курсу уряду Директорії в 1918-1919 рр. на приєднання Криму до 

УНР автор простежує еволюцію політики УНР і констатує, що вже у 1919 р. 

українське політичне керівництво повернулося до ідеї включення Криму до 

складу УНР як автономної частини. Проте реалізувати на практиці цей підхід 

не вдалося.  

Грунтовно проаналізувавши відносини офіційного Києва і 

Сімферополя на початку 1919 р. дисертант показав ставлення УНР до 

Кримського крайового уряду й розглянув конфліктогенне питання 



приналежності Північної Таврії. Автор всебічно простежив динаміку 

політичних змін у Криму. У цей період на півострові змінилися 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.  

Розглядаючи роль українських дипломатів на Кавказі у спробах 

реалізувати кримську політику, здобувач слушно стверджує, що в 

обставинах, коли УНР періоду Директорії не мала можливості встановити 

реальний контроль над Кримом, значну активність на кримському напрямі у 

1919–1920 рр. проявляла українська дипломатія. Автор констатує важливу 

роль у намаганнях відстояти національні інтереси у цій сфері Надзвичайної 

дипломатичної місії УНР на Кавказі. 

У третьому розділі дисертації автором детально відтворено політику 

уряду УНР щодо Криму в 1920 р., відносини між УНР та військово-

авторитарним режимом П. Врангеля, а також курс УНР на приєднання Криму та 

надання йому автономії. Добре з’ясовано передумови та перешкоди для 

співпраці УНР і білогвардійського режиму П. Врангеля. Дисертант грунтовно 

відтворює спроби навести контакти між українським та білогвардійським 

рухами, висвітлює тему обміну першими військовими делегаціями УНР і 

представниками П. Врангеля (травень-серпень 1920 р.). Також показує 

пошуки режимом П. Врангеля українських союзників та спроби порозумітися 

з УНР (серпень-листопад 1920 р.). Цікавим сюжетом роботи є відтворення 

діяльності українського підпілля в білогвардійській армії П. Врангеля. 

Заслуговує високої оцінки висвітлений у дисертації матеріал щодо курсу 

УНР на приєднання Криму та надання йому автономії (1920 р.). 

Аналіз тексту свідчить, що автор охопив найважливіші і найістотніші 

аспекти, пов’язані із формулюванням концептуальних підходів та 

реалізацією політики урядів УНР періоду Директорії щодо кримського 

питання в кінці 1918–1920 рр. 



Дисертант вільно володіє історичними фактами, почерпнутими з 

архівних і опублікованих джерел, а також праць українських вчених, 

системно, у причинно-наслідковому зв’язку вибудував їх відповідно до свого 

концептуального бачення тодішніх подій і сутності кримського питання в 

політиці УНР періоду Директорії, глибоко обґрунтовував свої положення і 

висновки, створив загалом добротну наукову роботу. 

У результаті підготовки дисертації здобувачу в основному вдалося 

розкрити зазначену ним тему. Поставлена в дисертації мета досягнута. 

Дисертаційна робота має безперечну наукову новизну. 

Крім незаперечних творчих удач, в роботі, на жаль, мають місце певні 

упущення. Можливо, дещо інакше слід було визначити територіальні межі 

роботи. У дисертації зазначено, що вони охоплюють переважно територію 

Кримського півострова й землі сучасної материкової частини України. 

Водночас праця містить підрозділ про діяльність Дипломатичної місії УНР 

на Кавказі. Хронологічні рамки роботи обґрунтовані часом існування 

Директорії УНР. Оскільки для більш повного та адекватного відтворення 

теми автор в окремих підрозділах розширив хронологічні рамки, треба було 

зазначити це в тексті дисертації. 

Щодо історіографічної частини роботи, то на нашу думку, 

представники української діаспори П. Христюк та М. Шаповал не були 

істориками, а висвітлювали події революції як політичні діячі. 

Пострадянський період історіографії потрібно розпочинати не з російських 

істориків, а з українських. У історіографії треба було згадати монографію 

Ішина А.В. «Проблемы государственного строительства в Крыму в 1917 – 

1922 годах» (Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – 384 с.) та дисертацію 

Крапивенцева М. Ю. «История трансформации политико-правового статуса 

Крыма в 1917-1921 гг.» Москва – 2014. 

Попри загалом високий рівень мовної культури дисертанта, в роботі 

мають місце пунктуаційні, орфографічні та стилістичні погрішності. 



І все ж, не зважаючи на висловлені зауваження, які, як видно, мають 

частковий, непринциповий характер, суттєво не впливають на якість 

виконаної роботи і не стосуються базових параметрів, офіційний опонент на 

основі повного аналізу тексту рукопису дисертації, його автореферату і 

опублікованих праць дисертанта вважає:  

 по-перше, для дослідження обрано актуальну наукову тему, яка 

виконана на значній джерельній базі, із врахуванням сучасного стану 

вітчизняної історіографії проблеми, застосуванням сучасних 

методології та інструментарію, має незаперечне теоретичне і практичне 

значення;  

 по-друге, структура роботи охоплює усі найважливіші складові 

досліджуваної проблеми, про які вже йшлося;  

 по-третє, практично усі свої наукові положення дисертант належно 

обґрунтував, що забезпечує їх достовірність; 

 по-четверте, автор уперше в історіографії комплексно дослідив таку 

важливу, малодосліджену проблему, як кримське питання в політиці 

УНР періоду Директорії;  

 по-п’яте, запропоновані в роботі комплексне і цілісне висвітлення 

кримського питання в політиці УНР періоду Директорії, а також 

частина наукових положень мають новаторський характер, збагачують 

сучасні історіографічні надбання і заслуговують на розвиток у 

подальших дослідженнях;  

 по-шосте, висновки, зроблені у розділах і наприкінці роботи, – 

об’єктивні, сутнісні, в цілому належно підсумовують як структурні 

частини, так і дослідження загалом;  

 по-сьоме, дисертація є завершеною працею;  

 по-восьме, оприлюднена монографія щодо предмету дисертаційного 

дослідження, 9 одноосібних авторських публікацій, з них – 8 у фахових 

збірниках і 1 – у закордонних науково-періодичних виданнях, 

представляють основні результати, отримані в процесі роботи над 



розкриттям об’єкта і предмета дисертації, розв’язання завдань 

дослідження і досягнення його мети. Публікації відповідають змісту 

дисертаційного дослідження і свідчать про самостійність одержання 

дисертантом наукових результатів;  

 по-дев’яте, основні результати належно апробовані на 8 міжнародних, 

всеукраїнських і регіональних наукових конференціях; по-десяте, 

автореферат дисертації ідентично відображає структуру дослідження, 

містить основні результати, отримані автором, чітко формулює 

розуміння усіх основних структурних частин роботи, завершується 

анотаціями трьома мовами (українською, російською і англійською). 

Отже винесена на захист дисертація «Кримське питання в політиці 

Української Народної Республіки періоду Директорії (кін. 1918–1920 рр.)» на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 

07.00.01 - історія України є завершеним, самостійним, цілісним 

дослідженням, виконаним на належному теоретичному та 

методологічному рівні, має важливе теоретичне та практично-

інформаційне значення, загалом відповідає «Вимогам до оформлення 

дисертацій та авторефератів дисертацій», вміщених у «Бюлетені Вищої 

атестаційної комісії України» (2011, №9–10), «Порядку присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р., № 567, а її автор – Іванець Андрій Валерійович заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук із зазначеної 

спеціальності. 

Офіційний опонент – доктор історичних наук,  

професор, головний науковий співробітник  

 

 

 

 

 


