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Вступ 
 Євромайдан 2013-2014 рр., або Революція Гідності, як і Майдан-2004, 

який ввійшов в історію під назвою «помаранчева революція», призвели до 

суттєвих політичних змін в країні, сприяли консолідації української нації, 

формуванню громадянського суспільства, зростанню патріотичних настроїв та 

відповідальності громадян за долю своєї батьківщини. 

 Розпочавшись у листопаді 2014 р. як мирний протест проти непідписання 

Президентом України Віктором Януковичем Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом, події на Майдані поступово переросли у масове 

протистояння з владою, яка скомпроментувала себе корупцією, 

неконтрольованим власним збагаченням, антидемократичними діями та зрадою 

національних інтересів України, виконанням інструкцій з Москви. 

 Падіння режиму Януковича, його ганебна втеча з країни створили 

тимчасовий «вакуум влади», чим скористалося керівництво Російської 

Федерації, яке втратило шанс на реінтеграцію України у так званий «русский 

мир» за допомогою своїх ставлеників в особі вищого державно-політичного та 

військового істеблішменту, що прийшов до влади в результаті президентських 

виборів 2010 року.  

 Путін та його оточення давно не могли змиритися з існуванням 

незалежної України, її євроінтеграційними прагненнями, здійснювали 

постійний економічний та енергетичний шантаж, через проросійські політичні 

партії та мас-медіа вели інформаційно-пропагандистську війну з метою 

дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні. Така політика 

відповідала і відповідає сутності російського державного шовінізму, 

несприйняття факту розвалу Радянського Союзу, в рамках якого під виглядом 

інтернаціоналізму досить ефективно втілювалися в життя практика 

русифікаторства та ідеї денаціоналізації і асиміляції. 

 Досвід грузинської війни 2008 року російські експаніоністи застосували в 

Україні, зробивши ставку на російське етнічне населення в Криму, налякавши 

його загрозою «фашистської хунти» в Києві та навалою на півострів 

«бандерівців». Попередня психологічна обробка населення АРК у поєднанні із 

застосуванням спочатку замаскованих, а потім і відкритих збройних формувань 

Російської Федерації, деморалізацією українських військовиків і пасивністю 

нової української влади на чолі із тимчасово виконуючим обов’язки Президента 

України Олександром Турчиновим принесли путінському режиму бажаний 

результат: проведення незаконного, під дулами автоматів, референдуму і 

«узаконення» входження Криму до складу Російської Федерації. Як наслідок, 

частина української суверенної території, всупереч всім міжнародним правовим 

актам та Статуту ООН, була анексована і стала тимчасово окупованою 

територією. Міжнародна спільнота юридично не визнала приєднання Криму до 

Росії, але фактично Україна втратила Крим. 

 Наступним кроком Кремля стала ескалація сепаратизму на Сході України, 

моральна, політична, фінансова та військова підтримка антиукраїнських сил, 

формування на Донбасі незаконних військових формувань, забезпечення їх 

сучасним озброєнням з одночасним створенням опереткових «народних 
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республік» – Донецької та Луганської, – і проведенням відповідних 

референдумів, які мали узаконити їх існування. На повну потужність включено 

механізми «гібридної війни», чільне місце серед яких займають інформаційно-

пропагандистська та психологічна війни, направлені на дезінформацію 

російської, української та світової громадської думки, маніпуляцію масовою 

свідомістю. На непідконтрольних українській владі територіях Донецької і 

Луганської областей з’явилися кадрові російські військові. Збройний конфлікт 

на Сході України, незважаючи на мирні переговори у різних форматах, потуги 

міжнародної спільноти, продовжується вже три роки і загрожує стати 

«Придністров’ям в українському вимірі». 

 Зважаючи на такі обставини, виникає нагальна необхідність глибокого 

аналізу як історичних аспектів, пов’язаних з Кримом і Донбасом, так і сучасних 

реалій на тимчасово окупованих українських територіях, перспектив їх 

реінтеграції в Україну. Важливість екскурсу в історію зумовлюється, у першу 

чергу, необхідністю розвінчання створених російськими пропагандистами  

міфів стосовно, по-перше, «історичної належності» Криму Росії, а, по-друге, 

штучно вигаданої території Новоросії, як земель, «по недоразумению» 

переданих більшовиками Україні. Запропонований матеріал, підготовлений на 

основі беззаперечних історичних фактів, допоможе учителям та викладачам 

суспільних дисциплін у підготовці уроків та лекцій з цієї проблематики, краще 

зрозуміти витоки ідеї «русского мира» та її небезпеку як для майбутнього 

України, так і міжнародного миру. Окрім того, в умовах доступу кожної 

людини до глобальних аудиторій через мережу Інтернет, для якого не існують 

національні кордони, розширилися можливості для різного роду 

маніпулятивних впливів, фабрикування новин, створення фейкових 

повідомлень, в т. ч. стосовно реальної ситуації в гарячих точках. Така ситуація 

значно підвищує відповідальність педагогів за моральне здоров’я 

підростаючого покоління, формування серед учнів і студентів національно-

патріотичних позицій,  імунітету до неправдивої, перекрученої інформації, а, 

отже, і свідомої державницької оцінки процесів, що відбуваються в Криму і на 

Донбасі.  
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1. Крим: правдива історія та російські фальсифікації 

1. 1. Крим на перехресті світової історії: складні процеси розвитку 

до початку ХV ст. 
Першим відомим за назвою населенням Криму були кіммерійці (ІX ст. до 

н. е.), згадувані в античних джерелах Ассирії. Це були скотарські 

племена іранського походження. Їхнє перебування у Криму підтверджується 

стародавніми і середньовічними істориками. У середині VII ст. до н. е. частина 

кіммерійців була витіснена скіфами зі степової смуги в передгір'я і гори Криму, 

де вони утворили компактні поселення. 

В І тисячолітті до н. е. у передгірному і гірському Криму, а також 

на південному узбережжі, мешкали таври. Від таврів походить стародавня назва 

гірської і прибережної частини Криму: Таврика, Таврія, Таврида.  

Новий етап історії Таврики почався із захоплення Криму скіфами, 

держава яких до кінця III століття до н. е.  значно зменшилася під 

натиском сарматів, а в другій половині ІІІ ст. н. е.  була знищена готами 

У VI ст. до н.е. на території Криму з’являються поселення, засновані 

грецькими колоністами – Пантікапей, Керкінітида, Феодосія та кілька 

інших. Херсонес з’явився століттям пізніше. Але саме йому та Пінтікапею 

судилося стати великими центрами греків в Криму. 

Згодом до Демократичної рабовласницької республіки Херсонес 

Таврійський увійшли землі західного Криму Керкинітіда (Євпаторія), Калос-

Лімен (Чорноморське). Херсонес, розташований в межах 

нинішнього Севастополя, ховався за могутніми кам'яними стінами. Він був 

заснований на місці таврського поселення. 

У східному Криму виникла Боспорська держава, столицею якої 

став Пантікапей («шлях риби», сучасна Керч). Акрополь цього міста 

знаходився на горі Мітрідат, а поруч археологи розкопали кургани Мелек-

Чесменський і Царський. Усередині цих курганів були виявлені кам'яні 

склепи — унікальні пам'ятники боспорської архітектури. 

У І ст. до н. е. Херсонес та Боспор підкоряються Римської імперії. 

Зачепило Крим Велике переселення народів. В середині III ст. тут 

з’являються готи, які, ймовірно, були вихідцями із Скандинавії. Вони витіснили 

скіфів та на деякий час зруйнували Боспорську державу. Наприкінці IV ст. готів 

витіснили гуни. Але готське населення оселилось у південно-західній частині 

гірського Криму на багато століть вперед (їх країна відома під назвою 

Дорі). Кримські готи стали найкращими землеробами півострова та мали добрі 

стосунки з Візантією. Серед них успішною була проповідь християнства, у 

кінці IV ст. Іоан Златоуст надає готам свого єпископа та засновує Готську 

єпархію. 

Стосовно гунів, то це була перша поява в Криму народу з Далекого Сходу 

Азії, який мав монголоїдні риси. Їх поява в Європі стала одним з вирішальних 

ударів, що призвели до занепаду Західної Римської імперії. Найвищої 

могутності держава гунів отримала під час правління Атіли. Однак після його 

смерті в 453 р. держава гунів занепадає. Частина їх племен знаходить притулок 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/XII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/XII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%9B%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%9B%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0
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у степовому Криму. Гуни існували в кримських степах до кінця VI ст., коли 

вони були приєднані до Західного тюркського каганату. 

Поява готів та гунів звузила території грецького світу в Криму тільки до 

Херсонеса. Боспорська держава припинила своє існування після знищення 

гунами. Коли ж у VI столітті гуни втрачають силу, Рим-Візантія відновлює 

контроль над Боспором. Особливо роль Риму посилюється під час правління 

імператора Юстиніана (527-565 рр.), який мріяв про возз’єднання західної та 

східної частини Римської імперії (і на короткий час йому вдалось це зробити). 

За його правління на морському узбережжі та у внутрішніх горах Криму 

будують цілу лінію укріплень, що повинна була захистити південний Крим від 

можливого натиску нових кочовиків.  

Вторгнення хазар наприкінці VI ст. знову звужує зону впливу Візантії 

тільки навколо Херсону (так у середньовіччя стали називати Херсонес). У IX 

ст. із закінченням влади хазар в Криму, Константинополь знову розширює свій 

вплив на весь південний берег півострова до Керчі. 

Варто відмітити, що Візантія не тільки потерпала від нашестя кочовиків, 

але і вміла з ними домовлятися. Звичайно це означало виплату дані, але в 

момент дії миру війська кочовиків могли захищати кордони візантійських 

територій від інших нападників. Також Візантія співпрацювала з кочовиками у 

торгівлі (адже всі сухопутні шляхи контролювали кочовики, а морські шляхи 

контролювала Візантія). Війська язичників часто брали участь у внутрішніх 

міжусобних конфліктах імперії (як, наприклад, руський  

князь Володимир допомагав Василію ІІ у боротьбі з Вардою Фокою). 

 Зазнав Крим і впливу християнства. Перші його представники з’явилися 

тут у найраніший час християнства. Дорогою через Крим пройшов апостол 

Андрій, у Херсонес був засланий папа римський Климент. Єпархія в Криму 

з’явилася ще до визнання християнства в Римській імперії. Проте широкого 

поширення християнство отримало після визнання головною релігією імперії. 

У візантійських містах будують храми, а за підтримки імператорської влади 

християнська місія йде до варварів. Найбільш успішною  вона стала серед готів, 

які сприймають християнство. Відомо, що 381 року на Константинопольському 

соборі брав участь ґотський єпископ Ульфіля. У VІІІ  ст. з’являється самостійна 

Ґотська митрополія, яка проіснувала до кінця ХVІІ ст., коли була об’єднана 

в Ґотську і Кафську митрополію. 

 Досить тісні зв’язки встановилися між Кримом та Київською Руссю. 

За даними археологів, вперше слов’яни з’являються в Криму у ІV ст. Проте 

помітною участь східних слов’ян в житті півострова стає лише в ІХ ст. 

Залишилася легенда про похід руського князя Бравлина до Корсуня (Корусенем 

на Русі звали Херсон), який записаний в житії Стефана Сурожського. Але 

неможливо встановити, наскільки ця легенда достовірна. 

У IX ст. зміцнюється руська держава, розширюються її кордони. Русь 

починає контролювати важливий торговий шлях того часу — річку Дніпро. Цей 

шлях відомий в історії під назвою з шлях із варягів у греки. Торгівля з 

Візантією йде через Херсон. У Києві археологи знайшли херсонські монети та 

інші предмети, що датовані тим часом. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD_I
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B9_II_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_I
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D1%96%D0%B7_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
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Крім торгових стосунків, Русь з Херсоном мала і військові зіткнення. 

Іноді руська дружина придушувала повстання в Херсоні за проханням 

константинопольського імператора, як це було в 1076 р. Найвідомішим 

походом руського війська до Херсону є похід князя Володимира  988 року (цей 

рік вказаний в «Повісті минулих літ». За іншими версіями, це мав бути 989 рік). 

Княжа дружина змогла взяти Херсон. Князь Володимир одружується на сестрі 

імператора Анні, а його військо (а згодом і вся Русь) приймає християнство. 

Після цієї події зв’язок між Руссю та Херсоном ще більш поглиблюється, 

оскільки багато священиків, книг та церковних предметів йдуть на Русь саме з 

Херсона. 

У 965 р. руські війська отримали перемогу над хазарами та поширили 

свій вплив на східний Крим. Тоді, або кілька роками пізніше, виникає 

руське Тмутороканське князівство зі столицею в Босфорі, яку руські 

назвали Корчев (від слова ―корча‖ - кузня, бо в околицях Керчі здавна йшов 

видобуток металу). В кінці ХІ — на початку ХІІ ст. ст. Тмуторокань вийшла з 

під впливу руських князів, хоч у ХІІ - ХІІІ ст. ст. руські купці продовжували 

активно продавати свої товари через торговий порт Сурож (так вони називали 

сучасний Судак). 

Зазначимо, що територія Криму, його географічне і геостратегічне 

становище, сама природа були досить привабливими факторами для різних 

народів. Ми вже згадували про хозарів, які з’явилися тут у другій половині VII 

ст. Вони не лише надовго закріпилися на півострові, але й дали основу 

кримському народу караїмів. В занепад Хозарський каганат приходить у Х ст.  

після поразки від руських військ.У ІХ ст. в Крим ненадовго заходять угорці, але 

їм не вдалося тут закріпитись. В цьому ж столітті на півострові 

з’являються печеніги. Новим сильним кочовим народом стали половці, або 

кипчаки, які завоювали Крим в XI ст. Вони підкорили його на два століття, 

поки тут не з’явились монголи. Те, що протягом двох століть на півострові не 

з’являлись нові володарі, надало цьому періоду певної стабільності. Половці 

стали головним народом, з якого в майбутньому сформувалися кримські татари. 

Окремо слід розповісти про середньовічну історію Криму, в т. ч. 

італійські торгові колонії. 

В XI столітті Генуя та Венеція стають європейськими морськими 

лідерами та засновують свої факторії уздовж берегу Середземного моря. У 1204 

р. під час хрестового походу хрестоносці, яких підтримували венеціанці, 

захопили та пограбували Константинополь. Після цього венеціанці поширюють 

географію своїх торгових маршрутів у Чорне море. Солдая стала їх базою в 

Криму. Але протриматися на півострові їм судилося небагато більше століття. 

В 1365 р. Солдаю відбирають генуезці і укладають союз з Нікейською 

імперією, яка очолила рух за відновлення Візантії. У 1261р.  хрестоносці 

вигнані з Константинополя, Міхаїл Палеолог відновлює імперію. Генуезцям, як 

його союзникам, імператор гарантував монопольне право на торгівлю в 

Чорному морі, і їм доволі швидко вдається встановити перевагу над 

венеціанцями в Чорному морі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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У XIІІ – XIV ст.ст. генуезці поширюють свій вплив на південне 

узбережжя Криму. Першим та згодом їх головним містом стає Кафа, де вони 

оселилися з 1266 р. У 1318 р. генуезці засновують базу в Воспоро (Керч), у 40-х 

роках XIV ст. – Чембало (Балаклава), а у 1365 р. відвойовують у Венеції 

Солдаю (Судак). Також їм належало кілька сіл в цій зоні. Володіння генуезців в 

Криму отримали назву «Генуезька Газарія». У XIІІ ст. у головних опорних 

пунктах в Криму будуються фортеці Кафа, Чембало, Солдая, Луста (Алустон). 

Найбільша з них була в Кафі, однак до нашого часу краще всіх 

збереглася Судацька фортеця — тому саме вона є найвідомішою 

середньовічною фортецею Криму. 

Кафа у XIV-XV ст.ст. стає дуже великим містом для того часу. Її 

населення становило 70 тисяч осіб, що можна було порівняти з населенням 

Константинополя. Населення Кафи (як і інших міст генуезців) складалось 

переважно не з італійців, а з вірмен та греків. Генуезці продавали зерно, сіль, 

шкіри, хутра, віск, мед, ліс, рибу, ікру з причорноморських районів, сукна — з 

Італії і Німеччини, масло і вино — з Греції, прянощі, коштовні камені, 

мускус — з країн Азії, слонову кістку — з Африки і багато інших товарів. 

Велике місце займала торгівля полоненими (слов'янами, черкесами, аланами), 

купленими у татарських ханів і турецьких султанів. 

На генуезькі міста неодноразово нападали та грабували їх монголо-

татари. У 1382 р.вони підписали з Генуєю договір, яким останній надано право 

володіння південним берегом півострова. В XV ст. починається конфлікт Генуї 

та князівства Феодоро (засноване кримськими готами у південно-західній 

частині Кримських гір у другій половині XIІІ ст., населення сповідувало 

православ’я, офіційна мова – грецька, у побуті зустрічалася і кримсько-

татарська, у 1475 р. захоплена османами), яке також прагнуло взяти під 

контроль морську торгівлю. У 1323 та у 1333-34 рр.між ними відбулися війни. 

У 1333 р. після ряду військових операцій генуезці були розбиті під Солхатом 

ханом Хаджі-Гераєм, який підтримав феодоритів.  

Врешті-решт, у 1475 р. війська Османської імперії захопили практично 

всі землі в Криму.  

1.2. Кримське ханство 
Перша поява монголо-татарського війська в Криму зафіксована у 1223 р., 

коли армія Чингісхана захопила Сугдею. Однак тоді монголи незабаром 

покинули півострів, і лише в 30-і роки появилися знову та підпорядкували 

Крим собі. Він став улусом Золотої орди, центром кримського юрта стало місто 

Солхат або Крим (сучасний Старий Крим. Саме це місто дало назву всьому 

півострову). При цьому склад населення Криму зберігся незмінним, але воно 

повинно було платити данину хану. Неодноразово ханські війська проводили 

спустошливі набіги в Крим. Так, війська ногайської орди вторгалися в Крим у 

1278 та 1299 роках. У ході останнього набігу був зруйнований Херсонес, Кафа, 

Судак та Кирк-Ор. 

У другій половині XІV ст. у Золотої Орди починається тенденція до 

роздрібненості, постійно виникають смути. У цих обставинах фактично 

посилюється незалежність кримського улуса. В XV ст. кримські хани знаходять 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F_(%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F_(%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F_(%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%84%D1%83%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5
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підтримку у боротьбі проти Золотої Орди у Литовському князівстві, яке було 

зацікавлене в послабленні Орди. В Литві оселилася група татар, як полонених, 

добровільних переселенців, так і переселенців з панства, які ховалися в Литві 

від міжусобних війн. В литовській еміграції народився і майбутній засновник 

Кримського ханства Хаджі Герай. У 1427-1428 рр.  він зробив першу спробу 

отримати владу над Кримом, але потерпів невдачу. У 1431р. він за підтримки 

Литви збирає нове військо, якому цього разу вдалося закріпитися в Криму, 

успішно витримуючи конкуренцію з генуезькими військами. Проте в 1434 р. 

Хаджі Герай все ж змушений був залишити Крим, не зумівши протистояти 

вторгненню військ Улу-Мухаммеда. Наступний етап боротьби Герая за владу 

пройшов у 1441-1445 роках. В результаті він домігся перемоги та став 

правителем Криму. Точну дату заснування незалежного Кримського ханства 

встановити складно, але частіше нею вважається 1449 рік. 

Після отримання незалежності від Золотої Орди зовнішньополітичний 

курс Кримського ханства стає промосковським. Тоді у Москви та Криму був 

спільний ворог — Велика Орда, у боротьбі з якою Москва знайшла союзника в 

Криму. Хаджі Герай, який вважав себе спадкоємцем ханів Золотої Орди, дарує 

московському князю ярлик із золотою печаттю з правом володіння землями. 

Столицею ханства за Хаджі Герая став Кирк Ор, укріплене місто 

неподалік сучасного Бахчисарая, яке зараз більш відоме під назвою Чуфут-

Кале. В цей період розпочинається становлення кримсько-татарського етносу. 

Хоча історичну державну основу йому надали монголо-татари, проте вони 

через меншу чисельність розчинилися у місцевому населенні. Основою 

кримсько-татарського народу стали не монголо-татари, а половці (кипчаки). І 

лише північні ногайські татари зберегли монголоїдні риси. 

У 1475 р. наступ на Кримське узбережжя почали війська Османської 

імперії . Хан був заарештований і доставлений в Стамбул. Там він підписав 

васальну угоду з Османською імперією, згідно з якою «друг падишаха був 

другом хана, а ворог падишаха — ворогом хана». Султан мав призначати 

кримських ханів тільки з роду Гераїв, нащадків Чингісхана. Султани не 

зраджували цьому договору, але на всі триста років існування васалітету Криму 

хани сильно залежали від Стамбула та змінювались за волею султана дуже 

вільно. За цей період змінилося 44 (за іншим підрахунком, 48) ханів. 

Всі внутрішні території Криму увійшли під контроль Кримського 

ханства, влада його простиралася і за його межами у північне Причорномор’я 

та у напряму Кубані. Південний берег Криму від Балаклави до Кафи не входив 

в Кримське ханство та підкорявся безпосередньо Османській імперії. Також 

османські укріплення були в Гезльові, на Арабатській косі, Перекопі та в Керчі. 

Найбільшим містом Криму залишалася Кафа, яка, за свідченнями істориків, в 

певний період не поступалася за чисельністю населення Стамбулу. Столицею 

ханства спочатку був Кирк Ор, потім — Салачик, а з 1532 р. вона перенесена 

трохи далі у нове місто Бахчисарай. Велике значення мало і місто Гезльов 

(сучасна Євпаторія), яке було єдиним портом ханства. 

Кримське ханство успадкувало регіон з розвиненими 

сільськогосподарськими традиціями. Тут вирощували пшеницю, ячмінь, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%96_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%84%D1%83%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%84%D1%83%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
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фрукти та овочі, виноград, льон. З кримського меду готували східні солодощі. 

Головним об’єктом скотарства було вівчарство. На південному березі та в 

передгір’ї татари швидко перейшли до осілого способу життя. В степу ще довго 

зберігалось кочівництво. Навіть вирощування пшениці тут було кочовим: після 

того, як земля збіднювалася, її залишали та переходили до іншої землі.  

Головним промисловим виробництвом був видобуток солі. Сольові видобутки 

були володінням хана. Славилися кримські кинджали та ножі. В Криму 

виробляли навіть вогнепальні карабіни. Велику долю в економіці Криму 

займала работоргівля. Ринки рабів були в Кафі, Карасубазарі та Гезльові. Рабів 

брали в полон у прикордонних землях, тобто переважно з руських земель. 

Зовнішня політика Кримського ханства після 1475 р. в цілому 

підпорядковувалась Османській імперії. Спочатку Кримське ханство було в 

союзі із Москвою та воювало з Литвою, бо Москва, як і Крим, боролася з 

Великою Ордою.  Але з початком XVІ ст., коли Московська Русь зміцнилася та 

стала представляти загрозу, а Велика Орда, навпаки, фактично припинила 

існування, Кримське ханство стало періодично воювати як з Литвою та 

Польщею, так і з Москвою. Винищувальні набіги татар на Русь траплялися 

дуже часто. За один набіг вони могли вивезти з собою до 100 тисяч полонених 

— ясир, — яких потім продавали на ринках рабів. Однак з XVІІ ст. набіги татар 

стали менш успішними через укріплення Запорозької Січі та 

створення укріплених поселень на Слобожанщині. 

Стосовно взаємовідносин Кримського ханства з українським козацтвом,  

то в цілому козаки та татари були ворожими групами. Не тільки татари 

вторгалися на землі Русі, дуже часто і запорожці влаштовували набіги в Крим 

та спалювали татарські поселення, особливо після другої половини XVІІ ст. 

Найбільш відомий підкорювач Криму серед запорожців — кошовий отаман 

Сірко, який не раз руйнував Перекопську фортецю. 

Але були в історії і моменти для співпраці козаків і татар. У мирних 

стосунках козаки купували у татар сіль з Сивашу, а татари отримували у 

козаків гарантії ненападу на їх пастухів, які випасали худобу за межами 

півострова. Знає історія і військову співпрацю татар і козаків. Найбільш 

відомою є союз гетьмана Хмельницького з ханом Іслам-Гіреєм та 

правобережного гетьмана Дорошенка із Селім-Гіреєм. Однак, це не єдині 

приклади. Так, 1521 року  Мухамед-Гірей повстав проти турецького султана 

Шах-Алі (ставленика Василя ІІІ) та покликав на допомогу козаків. Коли 

турецькі кораблі вирушили до Криму, козаки напали на Стамбул. Султан був 

вимушений відкликати флот із Криму. До того ж, в Криму турецьке військо 

було розгромлено татарами, на боці яких виступив і козацький полк. Рештки 

турецької армії вимушені були залишити півострів. Після цієї перемоги 

Мухамед-Гірей в урочищі Карайтебен уклав договір з козацькою старшиною, за 

яким козаки зобов'язувалися допомагати кримцям, а кримці — козакам. 

У ході повстання Богдана Хмельницького протягом 1648 року 

українсько-кримське військо здобуло перемоги над поляками в битвах 

під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Союз українського гетьмана з 

кримським ханом був короткочасним. Порта не була зацікавлена у виникненні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC_III_%D2%90%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC_I_%D2%90%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_III_%D2%90%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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на сході Європи ще однієї християнської держави з виходом до Причорномор'я. 

Тому союз кримського хана з Гетьманщиною було розірвано (кримський хан 

тричі зрадив Богдана Хмельницького), що призвело до трагедії під 

Берестечком.Татари також допомагали козакам у Конотопскій битві, в ході якої 

їм вдалося розбити московське військо. 

1.3. «Український слід» в історії оволодіння Кримом та 

узбережжям Чорного моря 
          У питанні боротьби за оволодіння Кримом та узбережжям Чорного моря 

офіційна російська історична наука за вказівкою політичного керівництва 

свідомо ігнорує солідний «український слід». Проте загальновідомо, що в добу 

пізнього середньовіччя та раннього нового часу саме українці доклали великих 

зусиль для відвоювання узбережжя Чорного моря та оволодіння Кримським 

півостровом.  

Наші пращури здійснювали упереджувальні наступальні походи на 

причорноморські володіння Османської імперії. У 1610-х рр. козаки нападають 

на турецькі володіння поблизу болгарського міста Варна, у 1614 р.  здійснюють 

морський похід через Чорне море до турецької Анатолії і штурмують фортецю 

Синоп, у 1616 р.  нападають на Кафу (Феодосію), Трапезунд, Самсун, а також 

околиці Варни та Констанци, у 1621 р. знову здійснюють похід до Синопу, в 

1624 р. атакують османські поселення на Босфорі та околиці Стамбула, в 1625 

р. нападають на Трапезунд та фортецю Кара-Харман неподалік Констанци на 

чорноморському узбережжі. Згідно з повідомленнями тогочасних 

мусульманських джерел, у морському поході 1625 р. до берегів турецького 

еялету Румелія взяли участь близько 350 козацьких човнів-«чайок». «Численні 

можна згадати вояцтва того... мужні подвиги, які Турецьку Імперію невпинно 

знесилюють і далеко воно в цьому всі армії Європейські випереджає, як самі 

Турки підтверджують, які нічого так не лякаються як самого імені Козаків...» — 

так оцінював тогочасне воєнне мистецтво українського козацтва польський 

священик Павло Пясецький.  

Наприкінці XVI — першій половині ХVІІ ст.ст. козацькі морські походи 

значно змінили політику, економіку та щоденне життя в басейнах Чорного та 

Азовського морів, адже з цього часу Чорне море перестає бути таким собі 

«внутнішнім озером» Османської імперії. 

З утворенням Української козацької держави гетьманський уряд Богдана 

Хмельницького починає формувати власну чорноморську політику. Протягом 

1648–1649 рр. між Україною і Туреччиною було укладено кілька договорів 

військово-політичного і торгівельного характеру. Зокрема, у першому пункті 

«Договору між турецьким цісарем і Військом Запорозьким та народом Руським 

про торгівлю на Чорному морі» відзначалося, що «Цісар його милість 

Турецький дозволяє Козацькому війську та його державі плавати по Чорному 

морю до всіх своїх портів, міст і островів, по Білому (Середземному) морю до 

всіх своїх держав, островів та інших портів і до портів чужоземних володарів і 

християнських держав, а також по всіх ріках та містах, з якими мають вести 

торгівлю, товари, що їх захочуть продавати, купувати і міняти за своєю волею, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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зупинятись у портах, в'їжджати в них, коли захочуть, без жодної затримки, 

перешкоди і труднощів». 

Особливості чорноморської політики Б. Хмельницького полягали в тому, 

щоб в особі Османської імперії забезпечити собі надійного союзника (через 

набуття номінального васалітету) й таким чином позбавити турецького султана 

можливості за спиною Української козацької держави вступити у коаліцію з 

Річчю Посполитою. Окрім того, мир зі Стамбулом передбачав також розірвання 

кримсько-польського союзу та мирні стосунки з Кримським ханством, 

військова допомога якого суттєво допомагала у війні з Річчю Посполитою. 

Дуже важливим для економіки молодої козацької держави залишався вихід до 

портів Чорного моря для ведення міжнародної торгівлі. Очевидно, що втілити 

такі свої плани у життя гетьману Б. Хмельницькому цілком не вдалося, адже 

татари періодично відмовлялися від підтримки Війська Запорозького й 

переходили на бік короля Речі Посполитої, що змушувало гетьмана знову 

шукати підтримки у Москви. Та й Османська імперія, яка була втягнута у війну 

з Венецією на Середземному морі, так і не змогла надати необхідного 

військового захисту козацькій України ні в1651, ні в 1653, а ні в 1655 рр., тобто 

тоді, коли оголошувалося про підлеглість українського гетьмана турецькому 

султану.  

З часом політика гетьманських урядів України щодо Османської імперії 

та залежного від нього Кримського ханства змінюється у напрямку поновлення 

воєнних дій із Стамбулом і Бахчисараєм. Влітку 1687 р. 60-тисячне українське 

військо на чолі з гетьманом І. Самойловичем разом з московськими 

підрозділами здійснило виснажливий похід до Перекопу на Кримському 

півострові. І хоча з першого разу Кримське ханство завоювати не вдалося, 

однак українські війська на певний час стримали військові апетити Бахчисараю 

щодо проникнення до Центрально-Східної Європи й тим самим значно 

ослабили Високу Порту. І саме у серпні 1687 р. турки, не дочекавшись 

допомоги від татар і ногайців, отримали дошкульну поразку від австрійців під 

Мохачем. «А та праця наша (походи на Крим) не за однією їх царської 

пресвітлої величності Російської монархії..., але й для захисту країн Корони 

Польської буде...» — відзначав з цього приводу гетьман І. Самойлович. 

Протягом вересня-жовтня 1688 р. лівобережний охотницький полк Іллі 

Новицького разом з козаками Переяславського полку атакував турецьке місто-

фортецю Очаків. Українці спалили посад міста й взяли у полон значну кількість 

татар. Тоді ж за розпорядженням гетьмана Івана Мазепи (який був обраний на 

Коломацькій козацькій раді 25 липня 1687 р. замість Самойловича) у гирлі 

Самари спорудили Новобогородицьку, а невдовзі й Новосергіївську фортеці, 

які б не лише обороняли Україну та Московію з півдня, але й слугували 

військовою базою для підготовки нових походів на Крим.  

Зведення цих укріплених пунктів було передбачено українсько-

московським договором 1687 р., який було укладено поблизу Коломаку на 

Харківщині і в якому було наступне положення: «виказати дбання для 

притиснення і стримування Криму від походу кримських орд війною як на 

великоросійські, так і малоросійські міста і зробити на цьому боці Дніпра 
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напроти Кодака (суч. м. Дніпро) шанець у такий спосіб, як і Кодак, а на ріці 

Самарі, і на ріці Орелі, і в гирлах річок Берестової та Орчика побудувати міста і 

заселити їх малоросійськими жителями». У березні-червні 1689 р. Батурин і 

Москва здійснили другий великий похід з метою завоювання Кримського 

ханства. На той час об’єднана армія нараховувала близько 160 тис. чоловік — 

110 тис. московського війська, 40 тис. козаків Лівобережної України на чолі з І. 

Мазепою та більше 10 тис. запорожців. Ця грандіозна військова операція, 

незважаючи на локальні перемоги над окремими татарськими загонами, також 

закінчилися невдачею. Їхня причина полягала, насамперед, у непідготовленості 

московських військ до війни з кримською кіннотою та довгочасного 

перебування в умовах степу, де за відсутності спеціальної тилової служби було 

складно поповнювати запас провіанту і фуражу.  

Проведення цієї кампанії не дало змоги кримському ханові допомогти 

турецьким військам на Дністрі, Пруті й Дунаї, а також сприяло успішним діям 

венеціанського флоту проти кораблів Османської імперії на Середземному та 

Чорному морях. Адже турки змушені були тримати значні сили свого флоту 

для оборони причорноморського узбережжя. У зв’язку з Кримським походом 

1689 р. московсько-українського війська султан відмовився від наступальних 

дій на Балканах, а також змушений був перекинути частину своєї дунайської 

армії для посилення фортець у Північному Причорномор’ї та Криму. 

З початком останнього десятиліття буремного ХVІІ ст. було розпочато 

проведення спільних військових операцій козацьких полків з Лівобережної та 

Правобережної України, а також Запорозької Січі та Слобожанщини, проти 

татар і ногайців. Кримські татари не лише здійснювали постійні напади на 

українські землі, але й дієво допомагали туркам воювати з Австрійською 

імперією та її союзниками у Центральній та Південно-Східній Європі. Однією з 

перших таких кампаній стала участь підрозділів Семена Палія та козаків з 

Переяславського полку Лівобережної Гетьманщини у битві з татарами, яка 

відбулася у травні 1690 р. на р. Тікич поблизу Білої Церкви. Наприкінці червня 

того ж року гетьман Іван Мазепа наказав компанійському полковнику І. 

Новицькому готуватися до спільного з правобережцями походу на турецьку 

фортецю Кази-Кермен у пониззі Дніпра. З боку Лівобережжя в цій операції, яка 

відбувалася з 22 липня до 16 серпня, взяли участь близько 4 тис. компанійців та 

сердюків, козаки Переяславського і Лубенського полків, а зі сторони 

Правобережжя — тисячний підрозділ С. Палія. Крім того, у липні 1690 р. 

об’єднані українські війська під керівництвом генерального осавула І. 

Ломиковського атакували Очаків. У той же час козаки вінницького полковника 

Самуся (Самійла Івановича) воювали з татарами поблизу Білгорода і Килії на 

Чорному морі. 

Основним методом боротьби з турками і татарами у цей час стали 

несподівані рейди, в ході яких по опорних пунктах та місцях зосередження 

противника наносилися блискавичні удари. Такі військові дії проти володінь 

Османської імперії в Північному Причорномор’ї планувалися країнами-

учасницями антитурецької коаліції й, головним чином, організовувалися в 

гетьманській канцелярії  І. Мазепи. Трьохтисячний загін українського козацтва 
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з «обох берегів» Дніпра у березні 1691 р. здійснив похід до Буджаку на 

узбережжя Чорного моря й розгромив частину місцевої орди. Навесні 1692 р. 

відбулася чергова виправа правобережного та лівобережного козацтва до 

Очакова. «...Весь народ український, особливо запорожці, бажають битися з 

невірними, сподіваючись на велику користь», — відзначав у цей час гетьман І. 

Мазепа.  

Влітку 1694 р. козаки Київського полку Костянтина Мокієвського, 

компанійці з полків Григорія Пашковського і Михайла Кузьмовича та 

правобережне козацтво під керівництвом Семена Палія вже вкотре штурмували 

Очаків й захопили сотню полонених. Через деякий час 20-тисячне українське 

військо наказного гетьмана і чернігівського полковника Якова Лизогуба (до 

нього входили й правобережні підрозділи) воювало у буджацьких степах, де 

«села спустошили, і багато ясиру набрали, і іншої здобичі, і в цілості 

повернули...». 

Восени 1694 р. козаки лубенського полковника Леонтія Свічки, 

компанійці Іллі Новицького разом з правобережцями та запорожцями знову 

здійснили успішний похід до Північного Причорномор’я. Повертаючись з 

Буджаку до Фастова, С. Палій надіслав до білоцерківського коменданта 

«реляцію» з повідомленням про знищення семи татарських поселень, 

захоплення 23 гармат і наметів самого хана, подарованих тому султаном. 

Фастівський полковник відправив до польського короля й коронного гетьмана 

20 полонених «язиків». Того ж року загін запорожців на чолі з кошовим 

отаманом Запорозької Січі Шарпилом атакував Перекоп і захопив на Сиваші 

татарську вежу, прапори, 8 гармат та захопив 200 полонених. Цей напад було 

здійснено з метою відволікання татар від допомоги туркам в Угорщині.  

Протягом 1695–1696 рр. Московська держава та Лівобережна 

Гетьманщина здійснили два великих походи на зайнятий турками Азов та один 

у пониззя Дніпра. Метою цих операцій було відвоювання в Османської імперії 

та Кримського ханства виходів до Чорного та Азовського морів. Вже під час 

проведення першого Азовського походу, який хоча й не завершився взяттям 

Азова, українськими військами було завойовано чотири турецькі фортеці у 

пониззі Дніпра — Кази-Кермен (Газі-Кермен), Мустріт-Кермен (Нус-рет-

Кермен, Таванськ, Тавань), Мубарек-Кермен (Мубеуре-Кермен) та Іслам-

Кермен (Шах-Кермен). Влітку 1695 р. з наказу І. Мазепи було здійснено один з 

найбільших морських походів українського козацтва того часу. На чолі з 

кошовим отаманом  Я. Морозом 1 740 запорожців та лівобережних козаків на 

40 човнах атакували турецькі судна в Чорному морі. Під час морських боїв 

українцями було знищено три ворожих кораблі та захоплено декілька десятків 

полонених. 

Протягом 1697 р. значні сили українського козацтва здійснили так званий 

другий Дніпровський похід, під час якого відбулися важливі бої з турками за 

утримання стратегічних фортець у пониззі Дніпра. Останньою спробою 

завоювати причорноморський Очаків став похід військ гетьмана І. Мазепи у 

травні-серпні 1698 р. 8 лютого 1700 р. Петро І вручив гетьману І. Мазепі щойно 

заснований найвищий імперський орден св. Андрія за доблесну участь 
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багатотисячних козацьких полків у російсько-турецькій війні 1686–1699 рр. Від 

імені європейських країн, що входили до Священної Ліги, польський король 

Август ІІ Сас у 1703 р. нагородив І. Мазепу за боротьбу проти турків і татар 

орденом Білого Орла, а австрійський імператор Йосип І Габсбург надав 

лівобережному гетьману, в т. ч. і за військові заслуги, титул «найсвітлішого 

князя Священної Римської імперії». Такі дії європейських монархів 

переконливо засвідчували значний внесок українців у війну християнських 

країн з Османською імперією.  

 Війна з Туреччиною 1735–1739 рр. відзначалася тим, що до складу 

російської армії безпосередньо включалися козацькі полки з Лівобережної 

України (Гетьманщини), Слобожанщини та Запорозької Січі. Згідно з 

військовим реєстром 1739 р., українців нараховувалося 32 тис. чоловік. Хоча ця 

війна закінчилася невдачею для Санкт-Петербургу, однак було здобуто цінний 

досвід, адже під час бойових операцій війська діяли на території Криму. Саме 

запорозькі козаки у травні 1736 р. першими перейшли Сиваш і на чолі з 

кошовим отаманом І. Малашевичем здійснили розвідку боєм у тилу ворога. 

Через деякий час запорожці розгромили орду нуредин-султана (одного з 

заступників кримського хана) й захопили його прапор, бунчук і булаву. Під час 

цього бою загинуло близько 200 січовиків, а всього протягом усієї війни 

поклали голови майже 1 500 українських козаків. Зокрема, під час здобуття 

Гезлева (сучасна Євпаторія) у червні 1736 р. було смертельно поранено 

миргородського полковника Павла Апостола. А у боях за Крим загинув відомий 

український літописець, гадяцький полковник Григорій Граб’янка. 

Українці також взяли  участь у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр., 

яка завершилася укладенням Кючук-Кайнарджийського миру. 14 жовтня 1768 

р. Туреччина оголосила війну Росії, а вже 31 жовтня президент Малоросійської 

колегії (її організували замість скасованого у 1764 р. уряду України-

Гетьманщини) П. Рум’янцев наказав кошовому отаману Запорозької Січі П. 

Калнишевському «…все войско свое устроить, …в военный порядок тот час, 

чтобы готовы вы были к внезапному ополчению». У ході цієї війни український 

елемент складав 25% від складу 2-ї російської армії, яка діяла у Північному 

Причорномор’ї, Приазов’ї і Криму та 10% від складу діючої на турецькому 

фронті 1-ї армії. Головним завданням запорожців була форпостна служба, що 

передбачала проведення розвідувально-диверсійних операцій. Під час бойових 

дій на Дунаї запорозька флотилія захопила десятки турецьких суден різного 

типу, велику кількість гармат, зброї, боєприпасів, було знищено і захоплено в 

полон тисячі турецьких вояків. У боях за Крим відзначилася козацька піхота, 

яка безпосередньо керувалася кошовим отаманом. 5 січня 1771 р. отаман П.  

Калнишевський за успішні дії проти турків був нагороджений золотою 

медаллю з діамантами на андріївській стрічці. Окрім нього, було нагороджено 

ще 16 українських старшин. У цій війні українські ресурси використовувалися 

ще з більшим розмахом, ніж у попередній. Генерал-фельдмаршал П. Рум’янцев 

з початком військових дій у Криму відразу ж взяв з Малоросійського скарбу 

(аналог сучасного міністерства фінансів) 100 тисяч карбоанців асигнаціями на 

«татарські витрати».  
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Одним з опосередкованих наслідків укладення між Російською і 

Турецькою імперіями мирного договору у селі Кючук-Кайнарджі стала 

ліквідація Катериною ІІ Запорозької Січі. Проекти знищення або ж перенесення 

в інше місце цього українського «острівка свободи» виникали у придворних 

колах ще з середини ХVІІІ ст. Однак військова сила запорожців ще була 

потрібною для боротьби з турками. Коли ж загроза з боку Стамбула зникає, то 

відразу гостро постає питання і про скасування Січі. Це було зроблено на 

початку червня 1775 р. за допомогою багатотисячного російського війська під 

командуванням генералів О. Прозоровського і П. Текелії, які поверталися з 

театру бойових дій. 

Цікавим залишається  факт, що в маніфесті Катерини ІІ про зруйнування 

Запорожжя поряд з провинами козаків, основна з яких полягала в будівництві 

ними «области совершенно независимой под собственным своим неистовым 

управлением» відзначалася й велика роль запорожців у перемозі Росії над 

Туреччиною — «немалая же часть Запорожского войска в минувшую ныне 

сколь славную, столь и счастливую войну с Портою Оттоманскою, сказала при 

армиях наших отличные опыты мужества и храбрости…»  

Однак заслуги українського козацтва у російсько-турецькій війні 1768–

1774 рр. не стали перешкодою для руйнування Січі та ув’язнення його 

керівництва. Чверть століття відбув у Соловецькому монастирі кошовий отаман 

П. Калнишевський, військовий писар І. Глоба помер на засланні у Туруханську, 

а запорозький суддя П. Головатий — Тобольську. Так відплатила Російська 

імперія українцям за їхню участь в боротьбі з турками і татарами за право 

володіння Кримом.  

Після завершення війни за Крим російська влада продовжувала 

використовувати українські людські й матеріальні ресурси для утвердження 

там своєї присутності. У лютому 1780 р. Катерина ІІ наказує «відпустити із 

прибутків наявних, що у відомстві Малоросійської колегії знаходяться, у 

диспозицію нашого генерал-поручика і флоту генерала-цехмейстера Ганібала 

на будівлі необхідні по флоту нашому чорноморському 208 640 карбованців» 

Ці гроші, які збиралися головним чином з українського населення, були 

використані при будівництві морського порту в Севастополі. Десятки тисяч 

селян та колишніх козаків з України використовували під час різноманітних 

будівельних робіт у Криму.  

Отже, Російська імперія, використавши під час війни за Крим у 1734–

1739 рр. військову силу українців, невдовзі скасовує гетьманський устрій, що 

призводить до втрати Лівобережною Україною політичної автономії та 

перетворення її на звичайну провінцію. Так само імператриця Катерина ІІ діяла 

й після завершення війни 1768–1774 рр., коли була ліквідована Запорозька Січ, 

що брала активну участь у боротьбі з турками і татарами. Таким є український 

рахунок в історії довголітнього протистояння Російської та Османської імперій. 

До речі, війни за Крим між тогочасними супердержавами продовжилися 

протягом ХІХ ст. Згадаймо хоча б Кримську (Східну) війну 1853–1856 рр., під 

час якої у складі російської та османської армій знову воювало чимало 

українців — колишніх запорозьких козаків. 
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1.4. Крим у складі Російської імперії та РРФСР 
У ХVІІІ ст. важливою метою Росії стає вихід до Чорного моря. У 1736 та 

1737 р.р.  російські війська разом із запорозькими козаками перейшли Перекоп, 

спалили Бахчисарай, а потім Карасубазар. У 1771 р. в ході російсько-турецької 

війни російські війська повністю зайняли Крим. За умовами Кючук-

Кайнарджийського мирного договору Кримське ханство стало незалежним від 

Османської імперії, а ханом призначається Шагін-Гірей. Його правління 

продовжувалось до 8 квітня 1783 р., коли Крим офіційно увійшов до складу 

Росії відповідно до маніфесту Катерини ІІ «Про прийняття півострова 

Кримського, острова Тамані і всієї Кубанської сторони під Російську державу». 

Перехід Криму до Росії приніс багато змін у життя жителів півострова. 

Після 1783 р. розпочалася перша хвиля масового виїзду татар. Греки та вірмени 

були переселені ще в 1778 р. Разом з тим, півострів активно заселяли нові 

жителі, переважно росіяни та українці. У 1783р. заснований Севастополь, у 

1784 р. закладений Сімферополь. Саме ці міста згодом стануть найбільшими та 

центральними на півострові. 

Для місцевого населення нова влада вводила свої порядки. Татарська 

знать, беї та мурзи отримала звання дворянства. Підтверджувалась особиста 

свобода татар, вони не знали кріпосного права, хоч  абсолютно вільними 

назвати їх не можна було. Справа в тому, що у більшості випадків у простих 

селян відбирали землю. Земля ж татарської знатті, якій дарували дворянство, 

залишилась за нею. Отже, безземельні татарські селяни все ж таки потрапляли в 

залежність до дворян-землевласників, у яких вони або влаштовувалися 

працівниками, або брали землю в оренду. 

Земельна реформа була одним із чинників широкої еміграції кримських 

татар. Це спричинило занепад сіл та сільського господарства наприкінці ХVІІІ  

ст. Однак існування великих землевласників поряд з існуванням вільного 

безземельного селянства та швидке заселення Криму вихідцями з інших 

територій імперії призвели до процесу спеціалізації господарств. З початку ХІХ 

ст. активно розвивається вівчарство, овочівництво, виноградарство та 

тютюнництво, будуються дороги. Севастопольська бухта стає базою для нового 

флоту Російської імперії — Чорноморського. 

Великої шкоди півострову завдала Кримська війна. Майже повністю 

знищений Севастополь, при його обороні з обох сторін загинуло понад 200 тис. 

осіб. До 1871 р. Росія не мала права мати військовий флот. 

З 60-70 років ХІХ ст. Крим, як і вся імперія, починає стрімко розвиватися. 

Величезне значення для подальшого розвитку промисловості та сільського 

господарства мало будівництво залізниць. Розвивається і курортна справа на 

південному березі, особливо після побудови шосе Сімферополь-Алушта-Ялта 

до 1837 року. Наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.ст. в Криму певний час 

проживало багато відомих письменників. Від туберкульозу лікувались 

тут Антон Чехов та Леся Українка. Михайло Коцюбинський деякий час 

працював інспектором філоксерного комітету поблизу Алушти. Певний час 

жили в Криму Олександр Купрін, Максиміліан Волошин. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%93%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D1%85%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD
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За час перебування Криму у складі Російської імперії суттєво змінюється 

склад його населення. Частка кримських татар в результаті двох хвиль 

переселення – одразу після приєднання Криму до Росії у 1783 р. та після 

Кримської війни у 1860-1862 рр. – зменшується. Перше переселення татар, в 

основному до Туреччини,   майже спустошило Крим: у кінці ХVІІІ ст. із 450 

тис. залишилося 156 тис. Під час другого масового переселення Крим покинула 

131 тис. татар. Причинами першого переселення були: 1) побоювання репресій 

з боку Росії, які посилювала протурецька позиція мусульманського 

духовенства; 2) несправедлива земельна політика Росії, в результаті якої рядові 

татари позбувалися землі; 3) існування багаторічних сімейних, торговельних та 

духовних зв'язків кримчан з Туреччиною. На них були схожі і причини другої 

хвилі переселення. І якщо довгий час кримські татари залишалися найбільшим 

за чисельністю народом півострова, то уже наприкінці ХІХ ст. їх частка 

становили 35,6% населення Криму. Розселялись вони переважно в сільській 

місцевості. Великі міста були заселені в основному росіянами. Татарська 

більшість залишалася у менших Бахчисараї, Карасубазарі та Алушті. У 1897 р. 

росіяни складали 33,1% населення Криму, українці - 11,8 %. Як і на території 

України ХІХ ст., росіяни здебільшого селились до міст, українці — до сіл. 

Серед інших нових народів півострова були німці, болгари, поляки, корейці, 

естонці. Збільшується частка євреїв, оскільки  Крим потрапив до смуги осілості. 

У кінці ХІХ ст. ця територія стає урбанізованим краєм, 41,9% населення 

проживали в містах, що було більше середнього рівня в імперії . 

Події лютневого перевороту 1917 р. у Петрограді та створення 

тимчасового уряду  в Криму сприйняли спокійно. Як і по всій країні, тут 

створюються Ради робітничих та солдатських депутатів. На своїх з’їздах вони 

підтримують тимчасовий уряд. Разом з тим, ближче до осені 1917 р. вони 

перебирають на себе більший вплив, починається двовладдя. 

Швидко пробуджується політичне життя. Активізуються всі партії, в т. ч. 

мусульманського напряму. Вже 25 березня в Сімферополі відкривається з’їзд 

мусульман, на якому створюється Мусульманський виконавчий комітет 

(Мусвиконком), головою якого обирають Номана Челебіджіхана. Його також 

обирають муфтієм. Старе кримськотатарське панство (релігійна верхівка та 

мурзи) відсторонюється від влади. Мусвиконком очолив культурну, релігійну 

та економічну (розпорядження вакуфними землями) сторону життя татар. З 

червня за згодою уряду виникають окремі кримсько-татарські військові 

формування. 

Після жовтневого перевороту Севастополь швидко переходить під владу 

більшовиків, які спиралися на військову силу флоту. Проте на іншій території 

півострова місцева влада намагається чинити опір більшовизму. 26 листопада в 

Бахчисараї відкривається кримськотатарський Курултай. На ньому 

проголошується створення Кримської народної республіки. При цьому 

Курултай не заперечував проти визначення майбутнього Криму на Установчих 

зборах.  Врешті-решт, на півострові в середині грудня розпочинається 

громадянська війна, котра, окрім партійного, набирає ще й  національного 

характеру. У першій половині січня 1918 р. військову перемогу отримують 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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більшовики. Під їх контроль переходить Сімферополь, і останньою — 

Євпаторія. На цей же період припадає перша в Криму хвиля червоного терору, 

жертвами якого стають, перш за все, класові вороги (офіцери, буржуазія, 

священство, успішні люди), але ними міг стати будь-хто. Терор 

супроводжувався особливою жорстокістю та знущаннями. Наприклад, в 

Євпаторії на борту судна ―Трувор‖ в ніч з 15 на 16 січня перед вбивством 

жертвам відрізали ніс, вуха та статевий орган, а тільки потім розстрілювали та 

викидали у море. 

У внутрішньому житті більшовики взяли курс побудови військового 

комунізму. Були націоналізовані всі значні підприємства. При цьому одночасно 

буржуазія, яку лишили власності, повинна була виплачувати контрибуцію, а 

якщо вони не могли цього робити — їх розстрілювали. У селян відбирали 

(―реквізували‖) продовольство. Все це дуже ускладнило і до того складну 

економічну ситуацію. Закривались підприємства, зростало безробіття. Всі 

опозиційні політичні партії та преса були заборонені. Замість звичайного суду 

працювали ревтрибунали, які керувалися не законодавством, а революційною 

доцільністю. 

22 березня 1918 р. на з’їзді рад Криму було проголошено 

створення Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди у складі РСФСР. 

Проте, вже в березні радянська влада починає руйнуватися. Цьому сприяли як 

внутрішні чинники (розвал економіки, неконтрольованість банд) так і 

наближення німецьких військ, що дало привід активізуватися 

антибільшовицьким збройним загонам, які переховувалися до того в татарських 

селах. 

18 квітня розпочався наступ на Крим українських військ під 

командуванням полковника Болбочана, які отримали наказ випередити німців, 

дійти до Севастополя та підпорядкувати Українській Народній Республіці 

військовий флот. Однак, доволі легко дійшовши до Сімферополя, за вимогою 

німців війська запорізького корпусу залишили Крим, передавши його німецькій 

армії. Паралельно у східному Криму більшовицьку владу скидали татарські 

загони. У квітні знову пройшли національні сутички: татарські війська нищили 

грецькі села, а греки та більшовики — татарські. 25 квітня взято Сімферополь, а 

1 травня більшовики покинули Севастополь. При цьому частина команди 

флоту, на якому були сильні українські національні настрої, була готова 

перейти під контроль Української центральної ради. Проте більшовики змогли 

вивести частину кораблів до Новоросійська (в червні їх потопили, щоб вони не 

дісталися нікому). 

Після приходу німців ситуація в Криму швидко стабілізувалася. У 

відношенні між місцевими жителями та німецькими військовими  проголошено 

використання німецького права. Але в цілому німці майже не втручалися у 

внутрішнє життя. Від самого початку вони зробили ставку на Курултай, на базі 

якого планувалось створити всекримський уряд із залученням представників 

інших народів Криму. Однак Курултай виявився неспроможним швидко 

сформувати владу, тому за підтримки німців 5 червня сформовано новий уряд 

під головуванням литовського татарина Сулеймана Сулькевича. Він отримав 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9)_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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назву Кримського крайового уряду, який взяв курс на побудову незалежної 

держави в Криму: введені власні державні символи, військова форма, 

запроваджено громадянство, столицею став Сімферополь, державними мовами 

— російська, кримсько-татарська та німецька. У соціальному плані уряд 

спирався на великих власників (поміщиків та буржуазію), в національному мав 

підтримку серед татар (визнано їх право на культурну автономію). В самому 

уряді були представники різних політичних сил та національностей, проте він  

не мав підтримки серед соціалістів та значної частки лібералів,  а також селян, 

які були незадоволені повернення землі поміщикам. 

Після утворення на теренах України Гетьманської Держави  Павло 

Скоропадський взяв курс на приєднання Криму до України. Оскільки 

кримський уряд Сулькевича противився цьому, Скоропадський почав чинити 

економічний тиск та з 20-х чисел червня 1918 р.фактично розпочав митну війну 

проти Криму. Вона припинилася у вересні, коли сторони погодилися на 

перемовини. Уряд Федора Лизогуба запропонував Криму широку автономію, 

при якій Україна брала на себе міжнародні відносини, законодавство, 

підпорядковувала собі армію та флот, а у всіх інших галузях (економіка, 

культура, мови, місцеве самоврядування) Крим мав визначати своє життя 

самостійно. Кримська делегація у відповідь пропонувала створення федерації, у 

яку Крим входив би як суверенний суб’єкт. Проте переговори так і не 

завершилися у зв’язку з відходом німців та припиненням існування обох урядів 

(Лизогуба та Сулькевича). 

Новим головою уряду Криму (другий крайовий уряд), до складу якого в 

основному увійшли кадети і який був підтриманий білою армією Денікіна,  

обрано Соломона Крима. Він  відмовився від самостійності півострова та взяв 

курс на входження в єдину небільшовицьку Росію. Добровольча армія за 

мовчазної згоди крайового уряду чинила нещадний терор. Було скасовано 

обмеження на експорт хліба, що, поряд з необхідністю годувати Добровольчу 

армію, армію Антанти та велику кількість біженців, що осіла в Криму, 

спричинило неконтрольоване зростання цін на продукти харчування. 

Катастрофічний рівень інфляції, закриття багатьох підприємств призвело до 

зростання  кількості безробітних. Зубожіння населення в умовах громадянської 

війни сприяло популярності радикальних гасел більшовиків. 

Ситуація в Криму ускладнювалася ще й  присутністю військ Антанти (на 

березень 1919 р. кількість французьких та грецьких солдатів становила тут 

більше 20 тис.) Проте під час наступу більшовиків у квітні 1919 р. французи і 

греки не могли протистояти їм. 29 квітня останні кораблі Антанти покинули 

Севастополь. Сам крайовий уряд евакуювався. 

1 травня 1919 р.  Крим, за винятком Керченського півострова, був 

зайнятий Червоною армією. Створена Кримська Соціалістична Радянська 

республіка.  Цього разу більшовиками враховані помилки минулого щодо 

ігнорування національного питання. До складу  уряду ввійшли кримські татари, 

була визнана партія Мілі-Фірка, а також створені національні татарські загони у 

складі Червоної армії. Не було і широкомасштабного червоного террору, хоч у 

внутрішній політиці знову панував військовий комунізм. Правда, більшовики 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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протрималися в Криму лише до кінця червня і він перейшов під 

владу Збройних сил Півдня Росії.  Місцевого уряду не створювали, головним 

органом невійськової влади стала Особлива нарада при армії білих, яка 

відновила дію дореволюційного права, а також  Таврійську губернію у старому 

складі, включно з некримськими територіями, повернула землю колишнім 

власникам, ввела цензуру друку, розпустила Курултай (вважала його 

соціалістичним), натомість підримавши стару царську мусульманську еліту, 

розгорнула терор проти прихильників більшовиків. 

Поразки білої армії від більшовиків спричинили 2 березня 1920 р. 

відставку з посади головнокомандувача  Антона Денікіна і призначення нового 

– Петра Врангеля. Останній змінив стратегію управління військом, взявши курс 

на оборону Криму та побудову міцної влади хоча б на півдні Росії. Тимчасовий 

успіх військових операцій Врангеля влітку 1920 р. завершився із закінченням 

радянсько-польської війни у вересні цього року. У союзі з армією Нестора 

Махно більшовики почали наступ на Крим і вже 13 листопада зайняли 

Сімферополь, а 15 листопада – Севастополь, після чого розгорнулася друга 

хвиля массового червонного террору.  За даними істориків, були вбиті від 50 до 

150 тис. осіб. Розстрілювалися не тільки військовослужбовці білої армії, а 

також члени їх родин, буржуазія, біженці (що прибули до Криму за часи влади 

білих), священники, а також колишні союзники більшовиків – махновці. 

Довершив жнива червонного терору голод 1921-1923 років, від якого загинуло 

близько 100 тис. людей, що складало 15% населення Криму. 

По закінченню громадянської війни серед більшовицького керівництва 

розгорнулася дискусія щодо статусу Криму. Так, голова Севастопольського 

ревкому С. Крилов вважав за необхідне утворити в Криму область з 

губернським апаратом влади у складі РРФСР, оскільки більшість населення 

краю становили росіяни. Члени Керченського повітового комітету РКП(б) 

наполягали на включенні Криму до складу Української Радянської Республіки, 

«беручи до уваги географічне розташування і економічні зв'язки». 

Представники кримсько-татарської інтелігенції, які працювали в радянських 

органах, — А. Озенбашлі, Б. Чобан-Заде, Хаттатов та інші — пропонували 

утворити національну автономну республіку, надати їй права «повної 

автономії»: самостійні стосунки із закордоном, провадження зовнішньої 

торгівлі тощо. Врешті-решт, 18 жовтня 1921 р. спільною постановою ВЦВК та 

РНК РСФРР «Про Автономію Кримської Радянської Соціалістичної 

республіки» проголошено створення Кримської АРСР у складі РСФРР.  

Політика коренізації 20-х рр. прийняла в Криму форму татаризації. У 

першому складі КримЦВК з 50 його членів 18 були кримські татари (36%), 

РНК — з 15 членів 4 були кримськими татарами (26,6%). Кримсько-татарська 

мова була визнана, поряд з російською, державною. Кримсько-татарські 

державні елементи використовувалися у державній символіці республіки. В 

основу адміністративного поділу автономії було покладено національний 

принцип — 1923 року було утворено 15 районів, у складі яких функціонувало 

345 сільських рад. До 1930 р. на півострові було утворено 145 кримсько-

татарських сільрад і п'ять кримсько-татарських районів. Одночасно було 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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утворено 102 російські, 29 німецьких, 7 болгарських, 5 грецьких, одна 

вірменська, одна естонська і 54 змішані сільські ради. 

З 1928 р. в Криму, як і на територіях інших національних утворень СРСР, 

набрала обертів репресивна політика Сталіна. Політика коренізації почала 

згортатися. 9 травня 1928 р. розстріляний за сфабрикованим звинуваченням 

голова КримЦВК Велі Ібрагімов. Під гаслами боротьби з буржуазним 

націоналізмом зібрані і спалені старовинні рукописи, а також численні нові 

книги, видані кримсько-татарською мовою. Цей акт вандалізму більшовиків 

став заключним етапом так званої «культурної революції» серед тюркських 

народів СРСР. 

Під час Другої світової війни Крим був захоплений німецькими військами 

і включений до складу райхскомісаріату України, хоч фактично він 

підпорядковувся військовій адміністрації. Найдовше тривала оборона 

Севастополя – 250 днів, до 4 липня 1942 р. Окупаційна влада виношувала плани 

виселити народи з Криму та заселити півострів німцями (спираючись 

на історичну присутність в Криму готів, німецькі ідеологи відносили Крим до 

споконвічних німецьких земель), але їм не судилося збутися через поразку 

Німеччини у війні. З Криму німецькі війська були вибиті Червоною армією у 

квітні-травні 1944 р. 

Після відновлення радянської влади на території півострова у травні 1944 

р. були насильницьки вислані кримські татари, а в червні - греки, вірмени та 

болгари. Усі вони були звинувачені у пособництві німцям. Людей везли 

переповненими товарними вагонами тижнями, дуже багато з них не доїхали до 

місця призначення та померли на шляху. Всього було виселено близько 230 тис. 

осіб. Після депортації у 1944-1948 рр. пройшло масштабне перейменування 

населених пунктів, у тому числі нову назву отримало місто Білогірськ (до 1944 

р. — Карасубазар). 1945 року була скасована автономія Криму, півострів став 

Кримською областю у складі РРФСР. До речі, в істоії Криму назавжли 

залишиться така визначна подія, як Ялтинська конференція глав СРСР, США та 

Великобританії, що проходила в Лівадійському палаці 4 — 11 лютого 1945 р. 

Цікаво, що з нагоди конференції навіть був збудований залізничний міст через 

Керченську протоку. Матеріали для мосту завезли ще німці, але вони не 

встигли його встановити. 11 лютого мостом верталася радянська делегація 

Ялтинської конференції, а 18 лютого опори мосту були зруйновані льодовою 

кригою та його прольоти впали в море (сьогодні Росія намагається збудувати 

новий міст через протоку). 

1.5. Крим у складі УРСР та незалежної України 
19 лютого 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР, враховуючи спільність 

економіки, територіальну близькість, тісні господарські й культурні зв'язки між 

Кримом та Україною, позицію урядів РРФСР та УРСР, ухвалила указ «Про 

передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР». Подію 

приурочили до 300-річчя Переяславської ради. 26 квітня 1954 р. Верховною 

Радою СРСР, відповідно до радянського законодавства, було прийнято закон 

«Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D0%86%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Такий крок справді був об’єктивно обумовленим. Адже, перебуваючи у 

складі РРФСР, Кримська область все рівно залишалася в економічному 

просторі України. Паливно-енергетичний комплекс, металургія, 

машинобудування та легка промисловість, залізничний транспорт України і 

Криму фактично були єдиними. До того ж, після війни Крим перебував у 

руйнівному стані, а депортація народів з Криму тільки підсилила кризу, 

особливо у сільському господарстві. Найважливішим економічним проектом, 

який  дав великий поштовх розвитку Криму, стало будівництво Північно-

Кримського каналу. Перша вода з Дніпра в Крим прийшла у 1963 р. до 

Красноперекопська, а в 1965 р. канал став подавати воду до Джанкоя, в 1971 р. 

дійшов до Керчі. Дніпровська вода дозволила зробити посушливий степ 

родючою землею та збільшити обсяги сільськогосподарського виробництва 

півострова у декілька разів. В український період Криму тут було створено 

багато потужних виробництв в машинобудуванні, хімічній промисловості, 

енергетиці, серед яких Кримський содовий завод, Кримський завод двоокису 

титану, Сімферопольська ТЕЦ. Активно розбудовувалася транспортна система. 

Так, наприклад, у липні 1961 р. вступила у дію унікальна міжміська гірська 

тролейбусна траса  Сімферополь-Ялта. Модернізовано Сімферопольский 

аеропорт. Якщо 1960 року обсяг перевезень аеропортом склав 186 тис. 

пасажирів, то 1965 - 700 тисяч, а 1991 - більше 5 мільйонів, що було одним із 

найбільших показників в СРСР. Крим перетворився на головну здравницю 

країни, з курортами як для масового відпочивальника, так і для еліт. 1988 року  

Крим відвідали 8,3 млн. туристів. 

В період горбачовської перебудови змінилося ставлення до кримських 

татар. Їх поодиноке повернення розпочалося ще в 60-ті рр. Проте держава 

стримувала масове повернення адміністративними заходами. Нарешті, у 

листопаді 1989 р. Верховна Рада СРСР визнала незаконною та злочинною 

депортацію кримських народів. Відтоді почалося масове повернення татар 

додому. 20 січня 1991 р. відбувся всекримський референдум з питання: «Ви за 

відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як 

суб’єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?». Понад 93% виборців 

відповіли «так». В результаті референдуму Крим не став самостійною 

державою у складі СРСР, але за прийнятим Верховною Радою УРСР законом 

від 12 лютого 1991 р. Кримська область була перетворена на Кримську 

Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР. 

У 1991 р. Радянський Союз розвалився. 24 серпня ц. р. прийнято Акт 

незалежності України, що грунтувався на Декларації незалежності України від 

16 липня 1990 р. Таким чином, Крим став автономною республікою у складі 

незалежної України. У ході всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 

р. 54,19 % виборців Криму та 57,07 % виборців Севастополя підтримали 

державну незалежність України. 

Проте відсутність сформованого законодавчого поля, наявність великої 

кількості прихильників проросійських поглядів, економічний крах початку 90-х 

років та боротьба за владу між місцевими та загальнодержавними елітами 

створили умови для політичної кризи в Криму. 5 травня 1992 р. Верховна Рада 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_1991
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Криму проголосила Акт про державну самостійність Криму. Наступного дня, 6 

травня, вона прийняла Конституцію, згідно з якою Крим проголошувався 

суверенною державою у складі України. В ході наступних переговорів 

центральної влади та влади Криму вони домовилися розмежувати 

повноваження місцевої та державної влади і внести зміни до прийнятої 

Конституції Криму, що пом’якшили її категоричний тон. На основі 

домовленостей Верховна Рада України прийняла закон «Про розмежування 

повноважень між органами державної влади Криму та України». 

Економічний крах 1992-1993 років та викликане їм зубожіння населення 

посилили реваншистські настрої на півострові. У січні 1994 р. в Криму 

пройшли вибори до Верховної Ради та вибори президента Криму. Перемогу 

отримали політичні сили сепаратистського проросійського толку. Президентом 

був обраний Юрій Мєшков з результатом 72,9 % голосів. Новообрана влада 

пішла на загострення конфлікту. Була відновлена первісна редакція Конституції 

1992 року. У відповідь на це указом президента України Леоніда Кравчука всі 

силові органи Криму переводились у пряме підпорядкування центральній владі. 

Втрата контролю над силовими органами стала однією з головних причин 

поразки сепаратистського руху. 

Хоча Мєшков використовував пряму проросійську риторику («аж до 

входження Криму до складу Росії»), позиція президента Росії Бориса Єльцина 

на той час зводилася до недопущення зміни кордонів держав. До того ж, між 

Мєшковим та Верховною Радою Криму розпочалося протистояння. Мєшков 

видав наказ про розпуск Ради, який остання не визнала. Користуючись гострим 

конфліктом між президентом та Верховною Радою Криму, 17 березня 1995 р.  

Верховна Рада України відмінила дію Конституції Криму 1992 р. разом з 

посадою президента. Указом Леоніда Кучми від 30 березня 1995 р. виконавча 

влада півострова повністю підпорядковувалась центральній владі. Юрій 

Мєшков виїхав до Росії. Отже, гостра фаза протистояння центральної та 

місцевої влади була завершена. Новий статус Криму як автономії у складі 

України юридично закріпили Конституція України (1996 р.) та Конституція 

Автономної Республіки Крим (1998 р.). 

Крім проросійського сепаратизму, на початку 90-х років існувала 

проблема з кримсько-татарським рухом. 26-30 червня 1991 р., тобто, ще до 

проголошення незалежності України, в Сімферополі відбувся Курултай 

кримсько-татарського народу, на якому була прийнята Декларація про 

державний суверенітет кримсько-татарського народу. Декларація вимагала 

надання Криму суверенітету за етнічною ознакою та створення національної 

татарської держави. Учасники Курултаю вимагали не визнавати результати 

референдуму 20 січня 1991 р. та не створювати в Криму територіальну 

автономну республіку, де владу буде формувати проста більшість населення, 

яка була нетатарською. Однак Курултай не зміг добитися відміни результатів 

референдуму і, незважаючи на те, що і надалі учасники кримсько-татарського 

руху продовжували підтримувати зміст Декларації про державний суверенітет 

кримсько-татарського народу, до серйозних активних дій та безладів це не 

призводило. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%94%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
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Серйозну проблему представляло базування у Севастополі колишнього 

Чорноморського флоту СРСР і питання його поділу між тепер двома 

незалежними державами – Росією та Україною. В умовах політичної кризи з 

назріваючим кримським сепаратизмом, який підтримували сили з Росії, це 

призводило до гострих конфліктів, що неодноразово могли вилитися у збройні 

протистояння. Проросійські націоналістичні активісти залякували українських 

військовослужбовців, а будь-який новий випадок підняття українського 

прапору на кораблі супроводжувався тиском на його екіпаж з боку 

проросійських військових. Російські служби навіть намагалися створити 

незалежну кримську армію, що мала підкорятися президенту Криму Мєшкову, 

а фактично — Росії. Безпосередньо з Росії сепаратизм в Криму активно 

підтримували члени Верховної Ради на чолі з її головою Русланом 

Хасбулатовим.  

21 травня 1992 р. Верховна Рада Російської Федерації приймає постанову 

«Про правову оцінку рішень вищих органів державної влади РРФСР щодо 

зміни статусу Криму, що прийняті у 1954 році», якою відмінялася постанова 

Президії Верховної Ради РРФСР від 5 лютого 1954 р. «Про передачу Кримської 

області зі складу РРФСР у склад Української РСР». У той же час Верховна Рада 

Криму, як зазначалося вище, приймає нову Конституцію та проголошує 

державну самостійність Криму. Разом ці два рішення вищих законодавчих 

органів Росії та Криму відкривали шлях до входження півострова до складу 

Росії. 

У 1994 р. криза пішла на спад (в т. ч. за рахунок внутрішньоросійських 

проблем – розстріл парламенту, відсторонення від влади Хасбулатова та його 

прихильників). На півострів введено великий контингент української 

національної гвардії. 15 квітня 1994 р. між Україною та Росією була укладена 

Угода про поетапне врегулювання проблем Чорноморського флоту, згідно з 

якою флот України та Росії мав базуватися роздільно. 28 травня 1997 р. 

підписана ще одна Угода – про статус та умови перебування Чорноморського 

Флоту Російської Федерації на території України, яка остаточно поділила 

кораблі, прописала території, які надавалися російському флоту в оренду на 20 

років. В ході протистояння за чорноморський флот Росія забрала собі 80% 

кораблів, багато з яких були просто виведені з Чорного моря і ввійшли до 

складу інших флотів Росії. 

31 травня 1997 р. у Києві Борис Єльцин і Леонід Кучма підписали Великий 

україно-російський договір про дружбу, співробітництво і партнерство, у якому 

приділена увага і базуванню флотів у Криму – бухти Севастополя поділено: для 

України визначена Стрілецька, для Росії — Карантинна, Південна і Північна в 

оренді на 20 (+5) років. 21 квітня 2010 р. президенти Росії Дмитро Мєдвєдєв та 

України Віктор Янукович підписали Харківські угоди щодо продовження 

терміну оренди пунктів базування Чорноморського флоту Російської Федерації 

в Криму на 25 років (після 2017 року) з можливістю його продовження ще на 5 

років — до 2042–2047 років. 27 квітня 2010 р. Державна Дума Росії і Верховна 

Рада України ратифікували угоду, а 31 березня 2014 р. після анексії Автономної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A7%D0%A4_%D0%A0%D0%A4_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A7%D0%A4_%D0%A0%D0%A4_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D1%94%D0%B4%D0%B2%D1%94%D0%B4%D1%94%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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Республіки Крим і Севастополя вони були розірвані в односторонньому 

порядку Росією  

Потрібно визнати, що і після 1994 року, коли офіційна російська влада 

зупинила відкриту підтримку кримського сепаратизму, численні проросійські 

націоналістичні сили півострова продовжували отримувати підтримку з Росії. В 

Криму виникають численні організації сепаратистського спрямування, серед 

яких — «Російський блок», «Російська громада Криму», Народний фронт 

«Севастополь-Крим-Росія», Євразійський союз молоді. Крім цього, в Криму, 

завдяки передачам російського телебачення через кабельні мережі, 

розгортається російська пропаганда, спрямована на висвітлення позитивного 

образу Росії і, навпаки, негативного – України, підсилення антизахідних 

(насамперед – антиамериканських та антинатовських) настроїв. Саме негативне 

ставлення до НАТО стає одним з головних атрибутів єднання кримської 

спільноти. Одним із його проявів став лист Верховної Ради Криму від 18 

лютого 2009 р. Кабінету Міністрів України і Президенту України, в якому було 

заявлено, що вона вважає недоцільним відкриття представницького офісу США 

в Криму і закликала українське керівництво відмовитися від цієї ідеї. Лист 

також був відправлений Голові Генеральної Асамблеї ООН. 

Новий виток інспірування сепаратизму в Криму розпочався за 

президентства Володимира Путіна і завершився його анексією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96


28 
 

2.  Анексія Криму Росією. Шляхи повернення тимчасово 

окупованої території 
  Сепаратистські настрої, зрежисовані з Росії, відновилися в Криму під 

час акцій протесту в Києві у листопаді 2013 – лютому 2014 років. На цей час 

Росія створила у Криму потужну агентурну мережу, готову у будь-який час 

розпалити обстановку на півострові. Зокрема, 4 лютого 2014 р. Президія 

Верховної Ради Криму прийняла рішення розглянути парламентом автономії 

питання зміни Конституції Криму та просити у Росії гарантій прав для жителів 

півострова. 

  Анексія Кримського півострова армією Російської Федерації  

розпочалася 20 лютого 2014 р. В цей час на посаді Президента України ще 

перебував Віктор Янукович. Даний факт спростовує заяви російської влади, 

згідно з якими процес «повернення» Криму Росії розпочався 22 лютого 2014 р. 

та був спричинений фактичним позбавленням Януковича найвищої державної 

посади України. Підтвердженням цьому є також медаль «За повернення 

Криму», на якій датою початку анексії Кримського півострова вказано саме 20 

лютого 2014 р. 

  Після усунення від влади президента України Віктора Януковича 

сепаратистські настрої в Криму вибухнули з новою силою. 23 лютого в 

Севастополі відбувся 20-тисячний мітинг, на якому було прийнято рішення не 

перераховувати у Київ податки, а міським головою проголошено громадянина 

Росії О. Чалого. 25 лютого акції сепаратистів були проведені перед Кримським 

парламентом. В ніч на 27 лютого парламент та уряд Криму захопили невідомі 

бойовики і вивісили над ними прапор РФ. Захоплення будівлі невідомими, 

однак, не завадило зібратися депутатам Верховної ради і ухвалити рішення про 

призначення референдуму щодо статусу Криму. Того ж дня було захоплено 

аеропорт «Бельбек» у Севастополі, зупинено поромну переправу в Керчі. 

Майже одночасно, з 28 лютого, розпочалося блокування російськими 

військовими без розпізнавальних знаків (так звані  «зелені чоловічки», 

або «ввічливі люди») українських військових частин і об'єктів на півострові, 

захоплено Сімферопольській аеропорт. Деякі з військових містечок були 

захоплені штурмом. Українські військові збройного опору не чинили, в 

багатьох випадках завдяки позиції своїх командирів, які, як виявилося пізніше, 

були заздалегідь завербовані російськими спецслужбами і невдовзі були 

прийняті на службу в окупаційну армію на керівні посади. Слід зазначити, що 

на службу до російських окупантів перейшли майже всі державні службовці 

України: співробітники СБУ, міліції, МНС, судді, прокурори та інші. 

Проросійські настрої в Криму виявилися майже повністю зрежисованими 

Кремлем. Це підтвердив російський бойовик Ігор Гіркін. За його словами, 

голосування депутатів Верховної ради АРК за відставку тодішнього прем'єр-

міністра Криму Анатолія Могильова та проведення «референдуму» 

проводилося під прямим тиском російських військових та працівників 

спецслужб. При цьому Гіркін заперечує, що характер підтримки окупантів з 

боку кримських чиновників та простих людей був добровільним. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Подальші події розвивалися наступним чином. 1 березня 

самопроголошений голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов звернувся до 

Путіна посприяти у «забезпеченні миру і спокою» на території Криму. У 

відповідь того ж дня президент Російської Федерації  відправив до Ради 

Федерації пропозицію про введення російських військ у Крим. Обидві 

палати Державної думи 1 березня 2014 р. проголосували за введення російських 

військ на територію України, і в Крим, зокрема. 

Починаючи з 1 березня, російські війська починають масштабні силові 

акції, спрямовані на блокування українських військових баз на території Криму, 

захоплення адміністративних приміщень, контроль транспортних магістралей 

та інших стратегічно важливих об'єктів. В окупації Криму взяли участь, окрім 

військ Чорноморського флоту РФ, такі підрозділи збройних сил Росії: 31-а 

окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних Збройних 

сил РФ, 45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ПДВ, 18-а 

окрема гвардійська мотострілецька бригада, 58-а армія Південного військового 

округу, 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ПДВ, 76-а гвардійська 

десантно-штурмова дивізія ПДВ, 15-а окрема гвардійська мотострілецька 

бригада миротворчих сил. 2 липня 2014 р. Парламентська асамблея Організації 

з безпеки і співробітництва в Європі визнала такі дії Росії неспровокованою 

військовою агресією, заснованою на абсолютно безпідставних припущеннях і 

приводах. 

11 березня  Верховна Рада АРК і Севастопольська міська 

рада прийняли декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, згідно з якою, у разі рішення народів Криму в результаті 

референдуму увійти до складу Російської Федерації, Крим буде оголошений 

суверенною республікою і саме в такому статусі звернеться до Російської 

Федерації з пропозицією про прийняття на основі відповідного міждержавного 

договору до складу Російської Федерації як її нового суб'єкта. 

16 березня за рішенням Кримського парламенту проведений референдум 

щодо статусу Криму. Його призначення та проведення відбулося всупереч 

українському законодавству, що не передбачає місцевих референдумів, а для 

питань щодо зміни кордонів України вимагає проведення всеукраїнського 

референдуму, указу виконувача обов'язків Президента України Олександра 

Турчинова про призупинення рішення кримського парламенту,  

рішення Конституційного Суду України (визнав оголошення референдуму 

таким, що не відповідає Конституції України), а також позиції Ради безпеки 

ООН. «Міжнародними спостерігачами», допущеними на півострів, стали 

представники ультраправих, неонацистських та комуністичних європейських 

партій, особи з нацистськими та неосталіністськими поглядами.  

В умовах бойкотування референдуму кримсько-татарським народом, 

присутності великої кількості озброєних російських військовослужбовців, а 

також фальсифікацій, референдум в АРК буцімто зібрав понад 1,2 млн 

заповнених бюлетенів (що відповідає 83,1% загальної кількості виборців), з 

яких 96,77% засвідчили вибір «за возз'єднання Криму з Росією на правах 

суб'єкта Російської Федерації».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/31-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/31-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/31-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/45-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/58-%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/98-%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/98-%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/76-%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/15-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/15-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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18 березня 2014 р. в Георгіївському залі Великого Кремлівського 

палацу президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр самопроголошеної  

Республіки Крим Сергій Аксьонов, голова новоствореної «Державної Ради»  

 Володимир Константинов та представник сепаратиського керівництва  

Севастополя громадянин Росії  Олексій Чалий підписали так званий «Договір 

про прийняття Криму до складу Росії». 20 березня фактично одноголосно  

договір був ратифікований  Державною думою Російської Федерації (проти 

виступив лише Ілля Пономарьов, чотири депутати не голосували), а 21 

березня — Радою Федерації, після чого набрав чинності. 11 квітня відповідні 

зміни були внесені до Конституції Росії. З нагоди анексії Криму Росією 

прокотилася хвиля урочистих заходів, запроваджена медаль Міністерства 

оборони Росії «За возвращение Крыма». 

Блокування українських військових частин в Криму продовжувалось 

загалом до 19-24 березня, після чого вони здалися або були захоплені. 

Особовому складу була надана можливість залишити окупований 

півострів.Також розпочалася евакуація військової техніки, яка була припинена 

після початку російської агресії на Донбасі у квітні 2014 р. Всього міністерство 

оборони України відрапортувало про 4 тис. військовослужбовців, які вийшли з 

окупованого Криму (з близько 15 тис., які там перебували у лютому 2014 р.) За 

іншою інформацією, до окупації в Криму знаходилося 18 тис. українських 

військовиків. 

Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, 

 Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ,  ПА ОБСЄ, суперечить 

рішенню Венеціанської комісії. Натомість російською владою трактується як 

«повернення Криму до Росії». Згідно із Законом України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» територія Кримського півострова внаслідок російської окупації 

вважається тимчасово окупованою територією. Початком тимчасової окупації 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, згідно з 

українським законодавством, вважається дата набрання чинності Резолюції 

№ 68/262 Сесії Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 р. про 

підтримку територіальної цілісності України. Завершенням тимчасової окупації 

вважатиметься дата, з якої ця резолюція втратить чинність. 

У серпні 2014 р. голова ради міністрів Республіки Крим Сергій 

Аксьонов визнав, що ініціатором анексії Криму був особисто Путін. Про це 

дещо пізніше відверто розповів сам російський президент. Варто звернути 

увагу, що, за даними соцопитування, проведеного з 8 по 18 лютого 2014 р. 

Київським міжнародним інститутом соціології, 41 відсоток жителів Криму 

виявили бажання приєднатися до Росії. 6 березня 2014 р. на сайті 

телеканалу АТR був проведений інтернет-референдум, під час якого можна 

було висловити свою думку щодо приєднання Криму до Російської  Федерації. 

Більшість людей, які взяли участь у голосуванні, висловилися проти. Але вже 7 

березня російські військові у Криму відключили від інтернету перший 

кримсько-татарський телеканал АТR. У той же час, проведене 2013 року 

https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/ATR_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки показало, що 

56% росіян вважають Крим російською землею. 

Які ж були причини неспротиву Збройних Сил України військовому 

вторгненню на нашу територію? Згідно з доповіддю тодішнього міністра 

оборони Ігоря Тенюха, Україна могла зібрати для захисту своєї території 

угрупування всього із 5 тисяч боєздатних військових (а як же бути із 14 тис., 

навіть за офіційними даними, військових безпосередньо в Криму?). Пан Тенюх 

заявив: «Їх можемо кинути в Крим, але це не вирішить проблему Криму. Ми їх 

там просто покладемо. А що робити з тисячами кілометрів кордону та 

підготовкою Росії до вторгнення? Коли зайдуть зранку з боку Чернігівської 

області, то до вечора вже у Києві будуть». Дивною все-таки виглядає позиція 

силового міністра, на відміну від його колеги Анатолія Гриценка, який займав 

відповідну посаду у 2005-2007 роках. Гриценко вважає, що Україна мала 

можливість відреагувати оперативно. «На початку вторгнення близько 100 

людей захопили два приміщення в Сімферополі – Кабінет міністрів та 

Верховну Раду Криму  – підкреслив віце-міністр оборони. -   Треба було 

негайно провести антитерористичну операцію. Коли там було 100  чи  200 осіб, 

у нас були сили та засоби це зробити. Ми мали два батальйони морської піхоти 

та два центри спецназу військово-морських сил. Я вже не кажу про те, що тоді 

ще не був закритий повітряний простір, тож можна було швидко доставити на 

півострів перевірений і лояльний до Києва спецпідрозділ з материка» 

Аналогічної думки дотримується екс-прокурор АРК: «Мене ніхто не 

переконає, що важко було надати вказівку закрити Керченську переправу, 

деблокувати органи влади, вивести із розташування флот та кримські військові 

формування. Не було волі, а, може, було й щось більш кримінальне». 

Політологи відзначають також брак легітимності української влади на тому 

етапі, а також численні випадки підкупів російськими офіцерами своїх 

українських колег, особливо з частин негайного реагування, наслідком якої 

стала висока лояльність правоохоронних органів Криму до окупантів та 

дистанціювання від Києва. 

Анексія Росією Криму потягнула за собою ряд серйозних наслідків як 

внутрішнього, так і міжнародного характеру. На думку колишнього заступника 

міністра закордонних справ України Данила Лубківського, у Крим Росія 

занесла цензуру, як хворобу, нетерпимість до меншин, обмеження свободи 

слова, несправедливе правосуддя, адміністративний тиск та 

залякування інакодумців. 

Збройна агресія вважається міжнародним злочином проти світу і безпеки 

людства. Анексія Криму є порушенням низки міжнародних договорів,зокрема, 

Гельсінського заключного акту 1975 року про непорушність кордонів у Європі, 

Будапештського меморандуму 1994 року про гарантії безпеки Україні, 

Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією 

1997 року, Договору між Україною і Російською Федерацією про українсько-

російський державний кордон від 28 січня 2003 року. 

За словами вбитого російським режимом опозиційного політика Бориса 

Нємцова, захоплення Криму стане прикладом для російських сепаратистів. При 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%94%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%94%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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падінні ціни на нафту для фінансово сильних регіонів, які цілком можуть 

прожити без федерального центру, приклад Криму стане надихаючим. 

Впливовий український журналіст та аналітик Віталій Портников проводить 

паралель анексії Криму з анексією у 1940 р. Литви, Латвії та Естонії, і звертає 

увагу, що саме анексія Балтійських держав врешті-решт призвела у 1991 р. 

до розпаду СРСР. Внаслідок агресії призупинене членство Росії у Великій 

Вісімці (G8). Цей міжнародний клуб високорозвинених економік світу знову 

працює у форматі G7. Країни Європейського Союзу та США оголосили і 

постійно продовжують економічні санкції проти Росії. Приєднання Криму лише 

за перший місяць, березень 2014 року, коштувало російському ринку 179 млрд. 

доларів. Ця цифра складається з відтоку капіталу в 33,5 млрд доларів, падіння 

капіталізації російських компаній на 82,7 млрд доларів на московській біржі і 

на 62,8 млрд доларів — у Лондоні. 

Серйозних утисків зазнав корінний, кримсько-татарський народ, який 

послідовно виступав за збереження територіальної цілісності України і проти 

анексії Криму Росією. Кримсько-татарська діаспора, а також кримські татари 

заявили про невизнання російської окупації Криму. У відповідь Росія 

заборонила в'їзд кримсько-татарським лідерам Джемільову і Чубарову, 

діяльність Меджлісу, розгорнула масові переслідування незгодних з 

окупаційним режимом. Згідно з даними правозахисних організацій, станом на 

лютий 2015 р. з 300 тис. кримсько-татарського населення близько 10 тис. 

змушені були покинути Крим. 

Виходячи з історичних та сучасних реалій, на засіданні парламенту 

Голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рефат 

Чубаров закликав Президента України Петра Порошенка і уряд скликати 

конституційну комісію для підготовки змін до Конституції щодо перетворення 

АР Крим на Кримсько-татарську Автономну Республіку як невід’ємну складову 

частину України. Він нагадав, що 26 років тому, 20 січня 1991 р., відбувся 

загальнокримський референдум щодо відновлення автономії Криму, яку було 

ліквідовано у 1945 р. у зв’язку з депортацією кримсько-татарського народу. 

 «Хочу нагадати і про те, що згаданий референдум відбувся на самому початку 

масового повернення кримських татар на свою батьківщину – ще був СРСР і 

був комуністичний режим. Москва була дуже занепокоєна тим, що доведеться 

відновлювати кримсько-татарську автономію у зв’язку з поверненням 

депортованого кримсько-татарського народу на свою землю», – зазначив 

Чубаров. Він наголосив, що ми маємо винести відповідні уроки з минулого.  

Дискусії в українському політикумі стосовно майбутнього Криму 

продовжуються. Серед зроблених останнім часом заяв звертають увагу на себе 

такі: Донбас можна повернути невійськовим шляхом, лише відмовившись від 

Криму; Україна повинна протягом 10-15 років не застосовувати будь-яких дій з 

повернення Криму. На думку  політолога Олесі Яхно-Белковської, такі настрої 

можливі як результат тиску з боку Росії, так і представників західних 

політичних еліт. Проте немає сенсу сповідувати подібну логіку. Україна і так 

поверне Донбас мирним шляхом, як тільки Росія зрозуміє, що обміняти його на 

уступки по Криму, федералізацію та інші фантазії неможливо, а санкції до Росії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/G8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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стануть відчутними. Пропозиція ж не піднімати тему Криму протягом 10-15 

років означає не що інше, як відмову від перспективи повернути його. Коли 

пропонується на певний час забути про Крим, це означає зняти санкції з Росії, 

не вживати жодних заходів на міжнародному рівні, в т. ч. із захисту прав 

кримських татар, не подавати позовів проти Росії тощо. Все це дозволить їй 

зробити анексію незворотною – повністю змінити демографічну структуру 

півострова, подавивши будь-яку можливу нелояльність і, у випадку вже 

законного референдуму (без «зелених чоловічків» і за участі міжнародних 

спостерігачів) отримати результат на свою користь. Ні Україну, ні кримських 

татар, ні міжнародну спільноту такий варіант розвитку подій не влаштовує. 
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3. Новоросія: що ховається під російськими дефініціями 

3.1. Новоросія, як продукт російських політтехнологів 
    До недавнього часу історичний термін «Новоросія» вживався у вузькому 

колі істориків. Але з весни 2014 р. ця назва південних територій України 

царського періоду, що, здавалося, навічно пішла в забуття, знову була 

витягнута з історичного звалища ідеологами сучасної путінської Росії. Більше 

того, в інформаційному просторі Росії, який, як відомо, жорстко контролюється 

владою, «Новоросією» кремлівські піарники вперто називають південні області 

України. Саме цей історичний термін став «прапором» гібридної імперської 

війни, розв'язаної Росією проти України. 

Путін та сучасні ідеологи Новоросії повністю скопіювали політичне 

надбання більшовиків початку минулого століття. Тоді в межах однієї або 

кількох областей проголошувалася незалежна радянська республіка з жорстким 

підпорядкуванням Москві. Цим шляхом, спрямованим на розшматування 

України, йшли більшовицькі лідери, цим шляхом намагається йти Росія. Як і 

тоді, головна мета Новоросійського проекту – розчленування України. Як 

майже і сто років тому, світова спільнота не визнала цих "новоросійських" 

республік.  

Зазначимо, що поняття «Новоросія» надовго увійшло в антиукраїнський 

політичний дискурс. При цьому багато хто як в Росії, так і Україні, просто не 

розуміють, звідки взялася ця міфічна «Новоросія». Вже сам факт масованого 

вкидання в український медіапростір цього терміну свідчить про його штучне 

походження. Активізація медійних атак під новоросійськими штампами 

розпочалася після пам’ятної заяви Володимира Путіна 17 квітня 2014 р., коли 

до нього раптом прийшла думка, що південні області України були включені до 

її складу більшовиками «несправедливо».  

А десять років тому, у 2004 р. на з’їзді у Сіверодонецьку регіональних 

еліт південно-східних областей, що втратили владу і намагалися поширити 

сепаратистські настрої в Україні, ніхто не говорив про Новоросію. 

Контрреволюціонери планували створити Південно-східну автономну 

республіку (прозвану дотепниками ПіСУАР). Навіть затяті радикальні ідеологи 

південно-східного сепаратизму при розробці своїх деструктивних планів 

практично не зверталися до цього терміну. Наприклад, відомий противник 

української державності і симпатик донецьких сепаратистів Володимир 

Корнілов прообразом державності  південно-східної України бачив Донецько-

Криворіжзьку республіку. Донецькі сепаратисти, як відомо, розпочали свою 

активну діяльність з 2006 року, коли була створена громадська організація 

«Донецька республіка», символіка якої стала потім символікою ДНР. У їхніх 

документах немає жодної згадки про Новоросію. 

Отже, можна зробити цілком очевидний логічний висновок – якби 

проблема Новоросії, як окремого, самобутнього регіону справді існувала, то 

вона проявилася б набагато раніше. Глашатаї ж Кремля стали вживати термін 

«Новоросія» лише після відповідної відмашки з Росії для досягнення 

конкретної мети – забезпечити хибну самоідентифікацію жителів південно-

східної України, виправдати нав’язану їм ідею регіонального розбрату, 
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створити нову національну ідентичність, альтернативну українській, розколоти 

Україну, серйозно розхитати її державність. 

Проект «Новоросія» розроблявся політтехнологами і маркетологами, які, 

як і всі росіяни, знають історію України в російській інтерпретації. З цієї 

причини вони щиро переконані, що Україна – штучна держава, вигадана в 

австрійському генштабі на зло Росії, щоб «послабити і розколоти руський мир». 

Виходячи із таких уявлень про Україну, розробники моделі Новоросії вважають 

її не державою, а вдалим піар-проектом, тому і свою роботу організовують так, 

щоб побудувати такий же штучний проект всередині самої України. Інакше 

кажучи, вигадують Новоросію і новоросів. 

Історичний фундамент проекту «Новоросія» нікчемний. Повноцінної 

самобутньої землі чи республіки з такою назвою ніколи не існувало. Це 

підтверджується і таким фактом: герб і прапор Новоросії піарщики вигадали 

лише у 2014 р., при тому у них вийшов свого роду рімейк американської війни 

Півночі і Півдня. Вийшов злий жарт – сепаратисти українського південного 

сходу виступають під прапором американських південців-работоргівців. 

Врешті-решт, у Новоросії не існує ні історичної столиці, ні історичних 

кордонів. Кожен окреслює її абстрактну територію на свій розгляд, в 

залежності від політичної кон’юнктури і власної фантазії. 

Щодо походження назви «Новоросія», то тут існує одна досить цікава 

версія. Катерині II – тоді ще зовсім молодій імператриці – вислужливі 

чиновники запропонували назвати нові землі не інакше як Катеринославською 

губернією. Але імператриця відхилила запропоновану назву з "душком 

підлабузництва" і продемонструвала свою сучасність. А в ті часи провідні 

європейські країни продовжували колонізувати світ і створювати своєрідні 

клони своїх держав. Виникали Нова Англія, Новий Орлеан, Нова Каледонія і 

таке інше. Цієї геополітичної моди дотримувалася і Катерина. Так виникла 

Новоросійська губернія. Але до яких би назв і адміністративних утворень з 

назвою "Новоросія" не вдавався царський уряд, а пізніше і тимчасовий уряд та 

лідери білогвардійського руху, створити на цій території етнічну спільноту 

«новоросів» не вдавалося. Українці залишалися основною етнічною групою 

південно-східної України. 

Презентуючи книгу «Витоки та сенс путінської «Новоросії», професор 

Федір Турченко  зауважив: «Зараз перед Україною стоїть черговий 

геополітичний виклик. Якщо на початку XX століття у період визвольних 

змагань Україна опинилася в геополітичному «глухому куті – тупику», то 

сьогодні картина кардинально відрізняється. Світ підтримує Україну у війні за 

незалежність, що відбувається в східних областях. Новоявлений кремлівський 

"збирач земель руських" від слів суму за Радянським Союзом перейшов до його 

історичної реінкарнації. Сьогодні ми бачимо, що війна на сході знову набирає 

обертів. Росія, як і сотні років тому, знову веде колоніальну війну, яка отримала 

осучаснену назву "гібридної війни", її складовою є безперервне зомбування 

місцевого населення». 

Путінський режим залучив до цієї ідеологічної війни науковців. Тих 

людей, які за своїм професійним покликанням повинні бути осторонь політики, 
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стояти на сторожі істини, історичної правди. Сьогодні за завданням російського 

уряду готується фундаментальний тритомник «Історія Новоросії». Але, не 

чекаючи його завершення, окремі російські автори поспішають зі своїми 

пропозиціями. Тому надзвичайно важливо з позицій сьогодення  

донести до широкого загалу історію цього питання, розкрити історико-

політичну сутність терміну «Новоросія», під прапором якого відбувається  

війна на Сході України. Ця війна має не лише військовий характер, але й 

інформаційний та ідеологічний, де ставиться завдання знешкодити прагнення 

противника до опору. Імперський путінський поступ, що легітимізується 

ідеологічним проектом «Новоросія», покликаний саме духовно придушити опір 

українців, довести свої «одвічні» права на ці землі. І обов'язок істориків – дати 

суспільству українське бачення сьогоднішньої загарбницької політики Путіна 

під назвою «Новоросія», розкрити історичний контекст. 

 

3.2. Козацька доба на Донеччині 
Отже, зробимо короткий екскурс в історію. Давнє минуле Донецької та 

Луганської областей, як невід’ємної складової історії України, насичене 

різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів 

Козаччини. З XVI ст. землі Дніпрово-Донецького межиріччя були полем 

протистояння між Польсько-Литовською державою, Московським царством, 

Кримським ханством та Османською імперією, а в другій половині XVII–XVIII 

ст.ст. увійшли до складу Української козацької держави. 

  «Дике Поле», «Поле», «Польна» Україна — такі оригінальні історичні 

назви усталилися за землями сучасних регіонів Донеччини і Луганщини вже від 

XIV–XV століть. У ті далекі пізньосередньовічні часи ця малозаселена 

лісостепова територія між річками Дніпро і Дон опинилися поза межами 

політичної влади будь-яких державних інститутів. Хоча вже тоді за цю велику 

прикордонну зону найсхіднішої частини Європи боролися Велике князівство 

Литовське (з 1569 р. — Річ Посполита), Кримське ханство, Московське царство 

та Османська імперія. Проте у довголітній військовій боротьбі несподівано 

перемогла «третя сила» — український народ. Українці, хоча тоді ще не мали 

власної національної держави, однак зуміли від початку XVI ст. стихійно, за 

допомогою поодиноких «уходників» та напіввійськових ватаг, а згодом 

завдячуючи воєнізованим підрозділам Запорозької Січі, колонізувати ці степові 

та приморські землі цівілізаційного перехрестя на Степовому кордоні.  

Окрім поширеної назви «Донбас», в історичній та історично-географічній 

літературі зустрічаються ще й такі означення цього регіону, як: «Україна 

Запорозька Низова», «Вольності Війська Запорозького», «Східна Україна», 

«Південно-Східна Україна», «Степова Україна», «Дніпрово-Донське міжріччя», 

«Подонців’я», «Придінців’я», «Північне Приазов’я», «Приазов’я», «Донецький 

лісостеп», «Донецький степ» тощо. Як бачите, місця «Новоросії» там немає. 

 Як же відбувався процес освоєння Дикого поля (назва від 

малозаселеності, особливо після зникнення з історичної арени войовничих 

половців) і виходу до Азовського моря? Непросто. Справа у тому, що  

у XV–XVII ст.ст. Дніпрово-Донське міжріччя було місцем для постійного 
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літнього кочування кримських татар. Вона також використовувалася 

Кримським ханством як своєрідна буферна оборонна військова зона від 

переслідування литовськими, польськими чи московськими військами, а також 

як плацдарм для розбійних нападів з метою отримання ясиру.  Загальні втрати 

населення українських земель з кінця ХV до середини ХVІІ століть становили 

близько 2 млн. 500 тис. осіб. «Невільниками-українцями Туреччина аж 

кишіла», — так влучно написав про ті важкі часи видатний вчений-османіст 

Агатангел Кримський. 

Відповідальність за оборону України покладалася на місцевих урядовців 

— київського воєводу, канівського, черкаського, барського і вінницького 

старост Великого князівства Литовського. Але прикордонні старости 

Литовського князівства не могли б справитися з обороною краю та контролем 

за підвладними територіями, якби не козацтво — один із головних оборонців 

українців, поляків і литовців від турецько-татарських набігів у цей час. У 

боротьбі з мусульманською загрозою козаки вибрали чи не єдиний дієвий засіб 

оборони — здійснення превентивних військових походів на територію ворога з 

метою розгрому турецьких фортець і татарських населених пунктів.  

За висновками багатьох істориків, велику роль в організації й певній 

структуризації козацтва відіграв черкаський і канівський староста Остафій 

(Євстахій) Дашкович. У 1523 р. він здійснив напад на Іслам-Кермен. Міцно 

укріплена турецько-татарська фортеця була взята штурмом і спалена, що 

засвідчило вміння козацтва не лише оборонятися та перемагати татар у 

степових поєдинках, але й застосовувати поширену в Південно-Східній Європі 

практику здобуття міст і містечок, укріплених валами, ровами, засіками та 

кам’яними мурами. В принципі, згідно з достовірними писемними джерелами, 

українці почали боротися з татарами і росіянами («московітами» або  

«москалями») за право володіти Диким Полем з кінця XV ст., а вже через 

півстоліття, у 1546 р., історичний документ засвідчував, що «на Полі козаків 

багато: і черкасців, і киян…, вийшли на Поле із усіх окраїн». У 1558 р. 

кількатисячне козацьке військо під керівництвом князя Дмитра Вишневецького 

(Байди) оволоділо Перекопом, а в 1559–1560 рр. здійснило декілька походів на 

османську фортецю Азак (Азов) у гирлі Дону.  

У великих битвах та локальних боях з турками і татарами не  тільки 

українці прагнули оволодіти землями сучасного Донбасу. З другої половини 

XVI ст., хоча й не дуже вдало, московські царі намагалися встановити на р. 

Сіверський Дінець свої сторожі. Так само польські королі та великі литовські 

князі не обходили своєю увагою цей регіон, постійно відсилаючи у Дике Поле 

свої прикордонні загони. Власне, у результаті протистояння між московськими, 

татарськими і польсько-литовськими підрозділами (а їх, головним чином, 

представляли загони, сформовані в українських воєводствах) на цих землях 

почали започатковуватися тимчасові військові «осадчі» поселення, які з часом 

перетворювалися вже на місцеві зимівники, хутори та села. Оцінюючи 

українсько-московські конфлікти за право володіти нічийними на той час 

землями Донеччини і Луганщини, сучасний російський історик Андрій Папков 

зробив такий висновок: «…Росіяни і українці у 80-х роках XVI ст. 
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зіштовхнулися на Полі як піддані ворожих один одному держав. Сутички, які 

інколи перетворювалися на повноцінні битви, проходили не тільки в 

прикордонному районі, черкаси (українці) проникали досить глибоко у межі 

Московського царства». 

Перші три десятиріччя XVII ст. відзначаються бурхливим ростом не лише 

військової, але й політичної ваги козацької організації. Її керівники не визнають 

численних заборонних постанов сеймів Речі Посполитої щодо обмеження свого 

внутрішньополітичного статусу. Починає проявляти себе й певна 

декларативність підданства королівській владі, адже, незважаючи на універсали 

Сигізмунда ІІІ Вази, які забороняли «свавільничати» козацтву в українських 

воєводствах Польсько-Литовської держави і на міжнародній арені, 

продовжувалися самочинні козацькі походи на Туреччину, Крим, Молдавію, 

поширювалася козацька юрисдикція на «волость», тобто Центральну Україну.  

Козаки «промишляли» не тільки на Дніпрі, але й на річках Сіверський 

Дінець і Тор, при чому вони захоплювали у полон не тільки російські сторожі, 

але й московитів, які добували «на Тору» сіль, а також виводили звідси 

татарські табуни. Зокрема, у 1622 р. у районі Дикого Поля перебував 

двохтисячний козацький загін на чолі з полковником Федором Пирським, який 

мав намір завоювати ряд прикордонних містечок Московського царства. 

З початку XVII ст. на землях Дикого Поля українці знаходять собі новий 

прибутковий військовий промисел. Вони починають заважати проведенню 

зустрічей посланців Кримського ханства та Московського царства у 

прикордонних Валуйках. Саме це невелике містечко було визначено як 

постійне місце для передачі «грошової казни», тобто данини російськими 

царями кримським ханам, яку Москва щорічно платила Бахчисараю як 

правонаступникам Золотої Орди.  

У 1620 р. українці спіймали в степу російського посла М. Міляєва, 

забрали у нього «упоминки» для хана та вбили. Через чотири роки, у березні 

1624 р., українські козаки перехопили на шляху до Москви поблизу р. Молочні 

води «на Овечому броду» російських посланців Я. Дашкова, В. Волкова, А. 

Ситникова і татарина Денкула-Батия, які везли ханську грамоту до царя. Після 

двох діб перебування у козацькому полоні А. Ситников зумів утекти та 

повідомити, що бачив 700 українців на р. Молочні Води та близько 800 

українських козаків у верхній течії р. Тор.  

Поряд з проведенням військових дій проти росіян на прикордонних 

землях Донеччини та Луганщини, українці успішно воюють з турками на 

берегах та в акваторії Чорного і Азовського морів. Але не тільки завдяки 

морським походам українське козацтво стало відомим на той час у всьому світі. 

Вже під кінець XVI ст. козаки з України поширили свої сухопутні виправи на 

все північне узбережжя Азовського та Чорного морів. Завдяки цьому увесь 

величезний простір Дикого Поля між Дніпром і Доном перетворився на зону 

активного здобичництва українського козацтва, особливо обабіч річок Міус та 

Сіверський Дінець. Напади  козаків на прикордонні містечка Московського 

царства, а, отже, їхня довголітня боротьба за Дике Поле у басейні річки Дон, 
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продовжувалися й надалі — протягом 1630-х - 1640-х рр. Саме з цього часу 

почалася справжня військова колонізація українцями Донбаського лісостепу. 

З початком у 1648 р. революційного повстання українського народу на 

чолі з Богданом Хмельницьким та утвердженням владних адміністративних 

інститутів Української козацької держави прикордонні полковники Війська 

Запорозького та кошові отамани Запорозької Січі намагалися контролювати 

ситуацію на Дикому Полі та опанувати стихійну колонізацію межиріччя Дніпра 

та Дону.  

Разом з тим продовжувалися військові походи українського козацтва до 

Туреччини і Криму, османські володіння в Молдавії, Північному 

Причорномор’ї та Приазов’ї, акваторіях Чорного і Азовського морів, що 

викликали велике занепокоєння у Стамбулі й, одночасно, сприймалися 

європейським світом як закономірний прояв військової боротьби представників 

східного християнського світу з османсько-мусульманською загрозою. 

Протягом довгих двохсот років (!), від початку XVI і до кінця XVII ст., українці 

самовіддано боролися за вихід до Азовського моря та оволодіння донецькими 

землями Дикого Поля. У виснажливій боротьбі не тільки з турками і татарами, 

але і росіянами (московитами), загинуло чимало наших пращурів, однак їхні 

життя не пропали задарма — вже з середини 1650-х рр. на території Дніпрово-

Донського межиріччя почали виникати «стаціонарні» українські слободи, 

хутори та зимівники. З часом вони перетворювалися на села та міста в межах 

Степового кордону Європи. А на узбережжі Азовського моря під обороною 

запорозьких козаків виникали риболовецькі поселення, на основі яких пізніше 

було збудовано приморські порти та вже у ХХ ст. з’явилися оздоровчі курортні 

міста. Так творилася українська історія Донеччини та Луганщини. 

Як вже зазначалося, ще від початку XVI ст. українці почали активне 

господарське освоєння земель сучасного Донбасу. Після завершення 

московсько-литовської війни 1500–1503 рр. певна кількість українського люду 

подалася шукати кращого життя у межиріччя Дніпра та Дону й, осівши тут, 

почала займатися уходництвом — ловити рибу, відстрілювати звірів, 

заготовляти сіль тощо. Козацтво організовувало свої структури тут самовільно, 

всупереч постанов будь-яких тогочасних державних органів влади. У цей час 

при гирлі Кальміуса, на місці давнього венеціансько-генуезького міста 

Адомахи, засновується укріплений козацький форпост Домаха, який пізніше 

отримав назву Кальміуська Слобода. Тоді ж на землях при впадінні у р. 

Казенний Торець (Тор) у Сіверський Дінець споруджується Козацька або ж 

Гола Пристань. На річці Вовчій у межах сучасного села Олексіївка виникає ще 

одна Козацька Пристань, де українські козаки готували свої чайки для походу 

на Чорне море. Окрім того, на берегах річок Вовчої, Кальміуса, Кринки, 

Солоної і Торця встановлюються козацькі сторожі, караули та пікети-«бекети».  

У результаті великого міграційного відтоку козацтва та цивільного 

українського населення з Правобережної України у район прикордоння 

Московського царства з середини XVII ст. починає формуватися Слобідська 

Україна, до піденної території якої входили землі сучасного Донбасу. 



40 
 

Слобожанщина перебувала під владою російських царів, однак за внутрішнім 

устроєм дублювала полковосотенний устрій Української козацької держави.  

У межиріччі Дінця й Тору виникають такі українські поселення як 

Бахмут, Маяки, Тор (сучасний. Слов’янськ), Городок (сучасний Райгородок), 

які стали сотенними центрами Ізюмського полку українського козацтва. На 

лівому березі Сіверського Донця були засновані слободи Андрієві Лози, 

Бишкін, Савинці та інші поселення, які з часом перетворилися на повноцінні 

села. Переважна більшість населення цих міст, містечок і сіл становили 

українці, які переселилися сюди з Поділля, Східної Брацлавщини та 

правобережної Київщини. Майже повністю українцями було заселене таке 

порубіжне місто Московського царства як Короча (Красний город на Корочі). 

Окрім того, багато українців проживало у таких тогочасних російських містах і 

містечках як Білгород, Єлець, Єфремов, Курськ, Вороніж, Кроми, Козлов, 

Лівни, Михайлів, Оскол, Ольшанськ, Орел, Усерд, Цареборисів, Цареолексіїв та 

Яблунів. Джерела засвідчують, що росіяни сприймали українців не інакше як 

іноземців та називали українських поселенців «черкасами», «іноземними 

черкасами», а пізніше — «малоросіянами».  

Протягом другої половини XVII — початку XVIII ст.ст. виникає багато 

українських поселень вздовж річок Богучар і Айдар на Луганщині, серед яких 

найбільшими стали Білолуцьк, Стара Біла (Старобільськ), Осипівка, Закотне та 

інші. Більшість з них заснована вихідцями з Правобережної та Слобідської 

України. Від середини XVI ст. українські козаки протистояли колонізації 

Донбаського лісостепу з боку Війська Донського. Так,  у 1706 р. донські козаки 

скаржилися, що «малороссияне Изюмского полка также во владениях верховых 

казаков всякое разорение чинят, лес рубят, хлебные поля скотом своим топчут, 

в одоньях жатный хлеб берут, землю пашут и сено на лугах косят, 10 мая 

Луганской станицы казака, ехавшего для торга с рыбою, ограбили и убили».  

У цей час, як відзначали дослідники, запорозька колонізація впевнено 

просувалася до Чорного та Азовського морів на південні землі за допомогою 

«плуга», тобто господарської діяльності, а не «меча». Запорозькі козаки все 

більше починали займатися землеробством, будуючи на берегах річок Донбасу 

зимівники, а не укріплені військові фортеці. Треба відзначити, що у цей час 

багато хто з осілих козаків намагався уникнути обтяжливої військової служби, 

посилаючи замість себе до українського війська своїх найманих робітників. 

Провідну роль у процессі формування українського народу, його 

архетипів соціальної та політичної поведінки, в т. ч. воєнного мистецтва, 

відігравала Запорозька Січ. Можна із впевненістю стверджувати, що 

становлення ранньонаціональної сторожової служби та своєрідної системи 

оповіщення, які згодом були перейняті на усій території Української козацької 

держави — Гетьманщини, відбулося саме на південних і східних землях 

України-Русі, куди входила і територія сучасних Донеччини і Луганщини.  

У XVIII ст. на Запорозькій Січі було близько 9 117 козацьких поселень, 

де проживало майже 55 тис. українців. Козацька влада поширювалася на велику 

територію Сходу і Півдня України. Всупереч сучасним російським і деяким 

вітчизняним скептикам, які постійно критикують та зневажають все козацьке й 
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українське (мовляв це є «архаїчним», «хуторянським», «шароварним», 

«розбійницьким», а, отже, позацивілізаційним «історичним нонсенсом»), є 

беззаперечні історичні факти: територія Війська Запорозького Низового у ХVIІІ 

ст. сягала розмірів набагато більших за острівну Англію разом з Голландією й 

охоплювала межі сучасних Донецької, Дніпропетровської, Запорозької 

областей, а також частково Луганської, Херсонської, Кіровоградської та 

Миколаївської областей Української держави. А найбільшою історично 

заслугою українського січового козацтва стали його демократичні цінності, 

якими захоплювалися і ставили за приклад для громадян своїх країн багато 

видатних світових мислителей — Вольтер, Гюго, Мюллер, Гессе, Байрон, 

Меріме, Словацький, Пушкін, Рилєєв та багато інших митців, письменників, 

філософів, літераторів та істориків того часу.  

Адмінстративними центрами Української козацької держави на землях 

сучасної Донеччини та Луганщини протягом другої половини XVII – XVIII 

ст.ст. були самобутні військово-політичні інституції Запорозької Січі, які 

організувалися у курінний та паланковий устрій. На Сході та Півдні України 

протягом довгого часу функціонували Кальміуська (Міуська), Єланецька та 

Барвінківська паланки Війська Запорозького Низового, а політична влада 

паланкових козацьких полковників поширювалася не лише на козаків, але й усе 

цивільне населення, що проживало у межах цих адміністративно-

територіальних одиниць. Окрім того, на північно-східні землі історичного 

Донбасу розповсюджувався полково-сотенний устрій Слобідської України.  

Кожна паланка мала свої владні відзнаки (атрибути), а саме: прапор 

(хоругву), печатку та полковницький пернач. На печатці Кальміуської паланки 

знаходилося зображення перехрещеної шаблі зі стрілою, під ними кінь, а з 

боків абревіатура «ППКП», що означало – «Паланкова Печатка Кальміуської 

паланки». Полковниками Кальміуської паланки Війська Запорозького Низового 

були: Василь Кишенський (1743 – 1745 рр.), Андрій Чорний (1746 р.), Марко Ус 

(1747 р.) Степан Чорний (1747 р.), Григорій Якименко (Якимов) (1748 р.), 

Андрій Порохня (1753 – 1754 рр.), Петро Ногай (1755 р.), Грицько Гаркуша 

(1756 р.), Василь Магро  (1756 р.), Павло Ногай (1756 – 1757 рр.),  Андрій 

Вербицький (1758 – 1761 рр.), Кузьма Чорний  (1762 р.), Лаврін Череда (1762 

р.), Степан Чуб (1764 р.), Лаврін Глоба (1765 р.), Іван Засуха (1767 р.), Іван 

Череда (1768 р.), Сидір Чалий (1769 р.), Олекса Сокур (1770 р.) та Петро 

Велігура (1772 – 1774 рр.).  

Окрім полковника, урядування у січовій паланці здійснювала паланкова 

старшина, до складу якої входили осавул, писар, хорунжий, підосавул та 

підписар. Паланкова старшина обиралася місцевою громадою і 

затверджувалася запорозьким Кошем. На утримання паланкового полковника 

та старшини виділялася частина грошового «жалування» і податків, яке 

сплачувало населення паланки. Старшина Кальміуської паланки виконувала не 

тільки бюрократичні обов’язки, але й постійно повинна була брати участь у 

воєнних діях, в т. ч. розвідувальних операціях, та думати про оборону східних і 

південних кордонів Запорозької Січі.  
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Приморське містечко Кальміуська Слобода, як центр донецької паланки, 

нараховувала декілька сотень будівель, а на центральному майдані, за 

козацьким звичаєм, знаходилася Свято-Миколаївська церква. На території 

паланки було розташовано кілька десятків козацьких поселень, найбільшими з 

яких були Ясинувате та Макарове.  Найбільше донецьких зимівників 

зосереджувалося при витоках річок Вовча, Кальміус, Кринка, Кривий Торець та 

Лугань. А всього у межах Донеччини та Луганщини нараховувалося майже 300 

більших та менших козацьких поселень. До нашого часу дійшли імена та 

прізвища козаків Кальміуської паланки, які прибули на Запорозьку Січ 

протягом 1754 – 1756 рр. За окремим винятком, усі прізвища козаків та їхні 

імена мали суто українське походження.   

Адміністративною межею між землями Війська Запорозького Низового та 

Слобожанщини була збудована українськими козаками у 1684 р. Торська 

укріплена лінія. Вона проходила від р. Сухий Торець по його притоці Голій 

Долині до Сіверського Дінця. Слобожанцям було суворо заборонено 

переходиди за Торську лінію. Пізніше таким «заборонним кордоном» стали 

межі новоутвореної Барвінківської паланки. Північною межею Кальміуської 

паланки була р. Вовча, яка відділяла її від Самарської паланки, а на заході 

територія Кальміуської паланки проятагалася аж до Дніпра та граничила з 

Кодацькою паланкою. З огляду на постійні прикордоннні війни між козаками 

Кальміуської паланки та Військом Донським, у Санкт-Петербурзі було видано 

спеціальний Сенатський указ від  30 квітня 1746 р., який засвідчував східні 

кордони Війська Запорозького Низового по р. Кальміус. Проте запорожці не 

виконували цей імперський указ та надалі продовжували вважати усю 

територію, що простягалася до р. Дон, підпорядкованою українській владі.  

Окрім Кальміуської паланки, на теренах сучасної Донецької області 

розташовувалася Барвінківська паланка Війська Запорозького Низового з 

центром у слободі Барвінківська Стінка, а її незмінним полковником став Іван 

Гараджа. Вона існувала з 1770 р. у Подінців’ї. Ця паланка виникла на 

прикінцевому етапі існування Нової Січі як своєрідний буферний військово-

адміністративний округ, що мав «як стіна» захищати землі Вольностей Війська 

Запорозького Низового від зазіхань російських поміщиків. З огляду на такі 

політичні обставини, ця донецька паланка мала назву Барвінківська Стінка, де 

слово «стінка» означало «оборонна стіна» або ж «заслін». У разі переходу 

російськими  або ж слобожанськими поміщиками за Торську лінію, запорожці 

силою зганяли поселенців та палили їхні житла.  

Самою південно-східною адміністративною одиницею Української 

козацької держави була Єланецька паланка, яка узбережжям Азовського моря із 

заходу на схід простягалася від р. Кальміус до р. Кубань й охоплювала велику 

частину земель сучасної Ростовської області Російської Федерації. Центр цієї 

донецької паланки знаходився між Мокрим і Сухим Єланцями. Її полковниками 

були Іван Ступак, Осип Баран, Павло та Леонтій Тарани. Козаки цієї паланки 

займалися рибним промислом та обороною південних рубежів Війська 

Запорозького Низового від вторгнення татар і донців. Після розгрому 

Запорозької Січі російськими військами велика частина запорозьких козаків 
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розселилася у межах Османської імперії, а донецькі січовики навіть заснували у 

гирлі р. Дністер поселення, яке на згадку про колишній адміністративний центр 

назвали Барвінківська Стінка.  

Ще від початку XVIІ ст. українські козаки з різних причин поповнювали 

ряди Війська Донського. З огляду на такий факт, серед донських козаків почало 

побутувати такі означення щодо українців як «старі» та «нові черкаси». 

«Старими» називали тих, хто проживав на теренах Війська Донського протягом 

значного проміжку часу. Давні поселення українських козаків, що були 

об’єднані в Єланецьку паланку після знищення Запорозької Січі, стали основою 

для виникнення вже у ХІХ ст. такого окремого історико-етнографічного регіону 

як Донщина. Адже велику частину населення південного українсько-

російського прикордоння у гирлі Дону складали українці – колишні козаки 

Війська Запорозького Низового разом із своїми родинами.   

Згідно з даними ревізії 1811 р., за Військом Донським було закріплено 76 

856 селян, основну масу яких становили «станичні малоросіяни». Окремі  

колишні січовики влилися до Війська Донського, де заснували свої полки та 

станиці. Всього, за переписом 1897 р., серед населення Донщини, територію 

якої сьогодні охоплюють межі Ростовської області Російської Федерації, 

проживало близько 30% українців, при чому у Таганрозькому повіті їх 

нараховувалося 61,7%, Ростовському – 33, 6, а в Сальському – 29, 3 %. 

Більшість з них пам’ятало  про своє українське коріння та дотримувалося 

козацьких звичаїв і традицій у повсякденному житті.       

Отже, освоєння сучасних територій Донецької і Луганської областей, 

починаючи із заснування на Дикому Полі тимчасових військово-господарських 

поселень, здійснювалося українцями. Від часів гетьманування Богдана 

Хмельницького, з середини XVII ст., більша територія сучасного Донбасу 

входила до Української козацької держави, про що  переконливо засвідчували 

самі запорозькі козаки: «…Якими землями і угіддями Військо Запорозьке з 

давніх часів наділене як у написаному універсалі його, гетьмана 

Хмельницького… від Дніпра річкою Самарою, Вовчими Водами, Бердою, 

Калчиком і Кальміусом та іншими впадаючими в них річками і косами і 

балками і всякими угіддями, що належать до тих річок».  

У жорстоких і виснажливих війнах та військових сутичках з татарами, 

турками і росіянами протягом XVII – XVIII ст.ст. українці зуміли провести 

військово-господарську колонізацію великої території Дніпрово-Донського 

межиріччя, яке сучасники називали не інакше, як Диким Полем. Ні протидія 

чисельних татарських орд Кримського ханства, ні сторожі «государевих 

людей» самодержавного Московського царства, ні бездоганний вишкіл 

яничарів Османської імперії  не відлякали наших мужніх пращурів, які за 

допомогою «меча і плуга» заснували на  міжцивілізаційних землях Європи та 

Азії  свої адміністративно-територіальні структури – Кальміуську, Єланецьку та 

Барвінківську паланки Війська Запорозького Низового. По суті, саме українські 

козаки почали творити особливий прикордонний історико-етнографічний 

регіон України, який пізніше отримав назву Донбас. Тому жителі сучасних 

Донецької та Луганської областей, замість «тужіння за радянським минулим» 
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та підтримки проросійських бойовиків, мали б пишатися своїм давнім 

козацьким минулим як  складовою частиною історії України, а, відтак, 

світового цивілізаційного процесу.  

Ми повинні пам’ятати, що сьогодні на місці українських козацьких 

поселень Олександрівка та Крутогорівка знаходиться мільйонне шахтарське 

місто Донецьк, колишні зимівники Кам’яний Брід, Красний Яр та хутір 

Вергунка дали поштовх виникненню міста Луганська, козацький зимівник 

Лисичий Байрак дав назву сучасному Лисичанську, на місці старовинної 

козацької фортеці Домаха (пізніше – Кальміуська Слобода) постало  

припортове місто Маріуполь, а українське козацьке містечко Тор сприяло 

виникненню на його основі великого промислового міста Слов’янська.  

3.3. Переселенська політика царської Росії та Радянського Союзу 

на Донбасі і її наслідки для України 
Попри те, що багато регіонів Півдня України вже були 

заселені українцями, після переходу під владу Російської імперії в ході війн 

із Кримським ханством і Османською Імперією, наприкінці ХVІІІ ст. 

 розпочалася «колонізація Новоросії» під керівництвом князя Потьомкіна, 

якому були надані для цього майже необмежені повноваження. Землі 

віддавалися російським поміщикам, що привозили із собою кріпаків з 

центральної Росії, німецьким, сербським та грецьким колоністам.  

Іноземних поселенців українці сприймали здебільшого як зайд, що 

претендують на їхні землі. Однією з причин того були чималі привілеї, що 

ними користувались іноземці. Згідно з документом «План о заселении 

Новороссии…»,  колоністи звільнялися від рекрутчини, їм було дозволено 

продавати сіль і горілку, провадити внутрішню й зовнішню (з 

Росією, Кримом, Волощиною, Молдовою) торгівлю без сплати мита. Чужинці, 

що мешкали у військових поселеннях і перебували на військовій службі, 

отримували щорічно 30 крб., запорожці ж (ті, що зголосилися до такої 

служби) — лише 12. І при цьому українське населення мусило ще «всіляко 

допомагати» іноземцям у колонізації. Цей «План» ніяк не враховував інтересів 

українського населення, навіть більше — згідно з ним виходило так, 

нібито Новоросія була «пустелею, без людей, звичаїв, права, де все потрібно 

було створювати заново». Проте, попри непривілейоване порівняно з 

іноземними колоністами становище, саме українці, маючи абсолютну перевагу 

у чисельному відношенні, відігравали провідну роль у заселенні й освоєнні 

земель Півдня України. 

За дослідженнями А. П. Семенова-Тяньшанського, населення краю 

складалося переважно з українців (42,4%) та росіян (31,8%). Була також спроба 

оселити на цих землях єврейських колоністів. Було засновано багато нових 

міст, таких, як Катеринослав (нині Дніпро), Олександрівськ 

(нині Запоріжжя), Миколаїв, Херсон, Одеса,  Новоросійськ. 

      Політика прихильного ставлення царської влади до переселенців бере 

свій початок ще з часів Петра І. Але справжня законодавча база стосовно 

іноземних підданих почала формуватись за часів правління Катерини ІІ. 

Відразу підкреслимо, що серед іммігрантів, що оселялись на українських 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II_(%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97)
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землях, виділяються дві найчисельніші групи: по-перше, це переселенці з країн 

Балканського півострова і Подунав'я, так звані «задунайські переселенці» і, по-

друге, переселенці з країн Західної Європи, так звані «іноземні колоністи». Ці 

дві групи однаково складались із закордонних переселенців, після переселення 

ставали підданими Російської імперії, але вони мали низку відмінностей у 

своєму правовому статусі у порівнянні як із місцевим населенням, так і між 

собою. 

    Кількість громад, що переселялися в Україну, збільшилася після видання 

Маніфесту Катерини ІІ від 4 грудня 1762 р. «Манифестъ о позволеніи 

иностранцамъ, кром Жидовъ, выходить и селиться въ Россіи и о свободномъ 

возвращеніи въ свое отечество Русскихъ людей, бежавшихъ за границу», який 

узаконив привілеї іммігрантів. Зазначимо, що згаданий Маніфест та інші 

законодавчі акти були спрямовані перш за все на те, щоби привернути увагу 

заможних господарів із Західної Європи для переселення до Російської імперії. 

Саме для них російські законодавці випрацьовували сталу систему пільг і 

привілеїв, тоді як для представників слов'янських народів обіцянки пільг у 

другій половині XVIII ст. носили скоріше декларативний характер, хоч вони 

також підпадали під дію маніфестів і указів уряду.  

     Докладні умови переселення «всіх охочих» були опубліковані в 

Маніфесті «О позволеніи Иностранцамъ выходящимъ въ Россію строить и 

содержать по ихъ законамъ церкви въ тхъ мстахъ где они сего пожелаютъ и о 

дарованныхъ имъ правах»  від 22 липня 1763 р. В його 10-ти пунктах з безліччю 

підрозділів викладалися пільги, що надавались російським урядом іноземним 

колоністам «завдяки тій користі, яку держава буде мати». В Маніфесті 

обумовлювались умови переселення. Всім іноземцям було дозволено 

переселятися за бажанням у будь-яку губернію. Для цього іммігрантам 

потрібно було з'явитися в «Канцелярію опікунства іноземців», а також до будь-

якого губернатора прикордонної губернії. Ті, що не мали коштів для 

переселення, мали звертатися до міністрів і послів за кордоном, де їм негайно 

повинні були надати гроші на витрати по переселенню і відправити до 

Російської імперії. На кордоні переселенці не сплачували мита за ті предмети, 

які вони провозили для власних потреб. 

     Для підтвердження прав іноземців, що переселялися  в Україну, у 1764 р. 

був розроблений «План про роздачу в Новоросійській губернії земель до 

їхнього заселення». Згідно з цим «Планом» та іншими урядовими указами, 

в Новоросії дозволялося селитися людям всякого звання, однак головною 

метою уряду було переселення заможних господарів. Користь від переселення 

іноземців у Російську імперію, на думку уряду, була в тому, що: 

 після закінчення пільгових років уряд буде отримувати поземельні 

податки; 

 країна звільниться від татарських нападів, завдяки тому що іммігранти 

будуть допомагати урядовим силам; 

 буде попереджена можливість створення гайдамацьких загонів, на напади 

яких часто скаржаться сусідні держави; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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 незаможні українські мешканці утримаються від втечі у 

володіння запорізьких козаків; 

 буде завдано збитків пруському королю в прибутках та в постачанні 

війська новобранцями. 

Як бачимо, виклик колоністів обумовлювався комплексом 

зовнішньополітичних і внутрішніх завдань російського царського уряду. 

   З метою прискорення заселення Південної України, після 

укладання Кючук-Кайнарджийського миру 1774 р., в результаті якого Росія 

отримала землі між Дніпром і Бугом та вихід до Чорного моря, видається ще 

цілий ряд правових актів, що стимулювали переселення до Новоросії  шляхом  

надання іноземним переселенцям різних прав та пільг. Вони були підтверджені 

в Маніфесті 1785 року. 

    Отже, державна колонізація Південної України за рахунок іммігрантів 

своє коріння веде з кінця XVII ст., але міцні правові підвалини політики царату 

щодо іноземних переселенців були закладені у 60-х роках XVIII ст., коли при 

уряді  утворюється особливий апарат, що підпорядковувався Канцелярії 

опікунства іноземцями. До утворених раніше поселень іноземців, які 

знаходилися на землях військових округів Новосербії, Слов'яносербії і Бузького 

козацького війська, приєднується цілий ряд інших, заснованих сербами,  

болгарами, молдованами, греками, угорцями, німцями, албанцями тощо.Поруч 

з державною колонізацією, яка включала  переселення закордонних жителів до 

України, а також державних селян з густозаселених губерній, проходила 

поміщицька колонізація, у якій об'єктом переселень виступали кріпосні селяни 

тих дворян, які отримували землі у Новоросійському краї.  

           Такі процеси тривали до початку ХІХ ст., коли починається промислова 

колонізація, індустріалізація регіону і сюди приходить іноземний капітал, у 

першу чергу британський, французький, бельгійський. Юзівка (нині Донецьк) 

стає європейським містом. Потреба в робочих руках спричиняє заселення 

Донбасу селянами з російських губерній, які шукають для себе кращого місця, 

щоб жити та існувати взагалі. І це триває до початку ХХ  ст. 

 Незважаючи на подібні тенденції, до початку ХХ ст. більшість населення 

донецького краю складали українці. Це підтверджують і дані Всеросійського 

перепису 1897 р., відповідно до якого чисельний і національний склад 

населення Донбасу виглядав таким чином: 

 малороси – 710 613 осіб, 62,5%; 

 великороси – 275 274 особи, 24,2%; 

 білоруси – 11 061 особи, 1,0%; 

 греки – 48 452 особи, 4,2%; 

 німці – 33 774 особи, 3,0%; 

 євреї – 22 416 осіб, 2,0%; 

 татари – 15 992 особи, 1,4%. 

          В результаті революційних подій 1917-1921 років до влади, в т. ч. в 

Україні, прийшли більшовики. При створенні Української РСР більша частина 

території, що мала назву Новоросії, була долучена до її складу, а Кубань –  до 

складу Російської РФСР. Шахтинський і Таганрозький округи Донецької 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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губернії, де українці становили 71,5%  від усього населення, згодом також були 

передані до РРФСР. 

          Цілеспрямована політика цільового заселення Донбасу робітниками з 

російських губерній набрала нових обертів з 20-х років. Новим ударом по 

українській людності став голодомор 1932-1933 років.  Він практично винищив 

у цьому регіоні українських селян, а у порожні хати поселялися колоністи з 

Росії. Приведемо лише два факти. У 1933 р. на залізничну станцію прибуло 147 

ешелонів з людьми, а також були перевезені худоба і цілі колгоспи з російської 

глибинки. Лише 28 грудня 1933 р. у Сталіно прибуло 44 ешелони, де 

розміщувалося 3538 селянських родин. Зазначимо, що Донецька область 

входить у десятку областей, які найбільше постраждали під час Голодомору і 

репресій періоду Великого терору. Зрозуміло, що сталінським режимом це 

робилося зумисно з метою депопуляції українського населення, його 

зросійщення. 

         Найбільш активна міграційна хвиля на Донбасі розпочалася з 1939 р. і 

продовжилася після Другої світової війни – оголошувалися оргнабори, 

видавалися комсомольські путівки. Під гаслом відбудови промисловості 

Донбасу відбувалося масове спрямування людських потоків на промислові 

підприємства. Щороку лише у Донецьку область прибувало від 400 до 700 тис. 

переселенців. Звісно, що не всі залишались, плинність робочої сили таки була. 

Але це був такий мікс, у якому при агресивній ідеологічній політиці 

утворювалась інша спільнота, яка не була характерна для донецького краю. 

         Разом з тим скеровували на Схід і багатьох репресованих мешканців 

Західної України, які після заслання не мали права поселятися вдома, а також 

переселенців з колишніх етнічних земель у Польщі. 

           Взагалі, Донбас зазнав кількох міграційних хвиль українців з етнічних 

земель. На південь України і Донецьку область, зокрема, переселили українців-

бойків у 1951 р. внаслідок обміну прикордонними територіями між Польщею і 

Радянським Союзом. 35 тис. бойків виселили з Карпат у Донецьку, Херсонську, 

Одеську і Миколаївську області . Тому на Донеччині до початку  бойових дій у 

2014 р. були цілі компактні села, заселені етнічними українцями у 

Артемівському, Тельманівському, Олександрівському районах. Проте, як 

відзначають дослідники, внаслідок русифікаторської політики радянського 

керівництва, потужної російської пропаганди і відсутності зрозумілої 

національної стратегії української влади (ніхто не пропагував на Донбасі 

українські цінності, а українське більшістю населення сприймалося через 

призму шароварів) у цьому регіоні ще задовго до військового конфлікту 

відчувалися сепаратистські настрої, особливо на рівні керівників підприємств. 

Таким чином, стосовно Донбасу можна зробити ряд попередніх 

висновків. Попри українську домінанту, Донеччина була дещо більш етнічно 

строката, ніж вся Південно-Східна Україна ще 250 років тому. У XIX-ХХ ст. 

залюднення регіону протікало, виходячи із його промислового значення. На 

шахти Донбасу вербували людей з усієї Росії, а потім Радянського Союзу. 

Сюди їхали на заробітки і на поселення після відбування строків ув'язнення. 

Внаслідок цього в краї витворився своєрідний склад населення, де переважали 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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заробітчани і переселенці. На Луганщині у 1941 р. проживало 2 млн, а на 

Донеччині — 3,4 млн чол. Плинність населення в подальші (воєнні і повоєнні) 

роки просто вражає. У 1943 р. на Луганщині залишилося 0,7 млн чол., на 

Донеччині — 1,6 млн чол. Керовані зовнішні міграції (мобілізації, депортації 

тощо) у 1952–1959 роки в Луганську і Сталінську (нині Донецьку) області 

становили понад 4,6 млн чол. За цей же час з регіону вибуло (втекло від 

незвично важких умов праці і життя) 3,6 млн чол. Подібна «сепарація» 

залишала на Донбасі тільки людей, спроможних витримувати специфічно важкі 

умови, а також тих, кого примусили тут жити і працювати. 

         Найбільшою помилкою, якщо не свідомим злочином, стало нав’язування 

мешканцям Донбасу політиками у 2005 р., після так званої «помаранчевої 

революції», комплексу відсталого регіону, де проживають люди з відсталим 

інтелектом. Це акумулювало незадоволення і негативно впливало на настрої 

людей. До речі, у 2005-2006 рр. у Донецьку закрили декілька українських шкіл, 

що повинно було стати попереджувальним дзвінком для української влади на 

чолі з Президентом Віктором Ющенком. На жаль, до цього дзвінка ніхто не 

дослухався. Але ж у такому промисловому регіоні, як Донбас, все залежить від 

державної політики, в т. ч. і домінуючі настрої серед населення. 

        І ще один важливий аспект, на який варто звернути увагу. Зайняті 

сепаратистами землі – це південь Луганщини і південний схід Донеччини, 

тобто промисловий Донбас. А там, як зазвичай буває у таких регіонах, є вихідці 

з різних областей, з різною культурою, цінностями. Натомість північна частина, 

що під контролем України, залишилась проукраїнською, там 80% населення 

вважає себе українцями, і слобожанці не підтримують сепаратистів. Окрім 

всього іншого, не варто ігнорувати і релігійний фактор. А на Донбасі великий 

вплив на людей мало і має духовенство УПЦ (Московського патріархату), 

налаштоване аж ніяк не проукраїнськи, отримавши освіту в російських 

духовних семінаріях і заражене вірусом сепаратизму. 
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4. Антитерористична операція на Донбасі та перспективи 

врегулювання військового конфлікту на Сході України 

4.1. Військовий конфлікт на Сході України: причини, хід, пошуки 

врегулювання 
Україна, отримавши незалежність 24 серпня 1991 р., легітимізувала її 

шляхом Всеукраїнського референдуму 1 грудня. Підтримали незалежність 

України понад 90 відсотків громадян, в т. ч. в Донецькій області – 83,9 %, 

Луганській – 83,86 %.  Такі результати примушують замислитися над 

причинами кардинальних змін у настроях населення Сходу після повалення 

режиму Януковича, що фактично благословило сепаратизм. 

Розглянемо цю проблему у логічній послідовності. В результаті краху 

СРСР Україні у спадок від нього дістався третій за потужністю ядерний 

потенціал у світі. Тоді наше керівництво зробило політично виважений крок, 

який знайшов порозуміння серед світової спільноти – Україна перша серед 

ядерних держав добровільно відмовилася від цієї смертоносної зброї. 

Отримавши натомість гарантії США, Великобританії та Росії стосовно безпеки 

у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї, сформульованих у Будапештському меморандумі від 5 грудня 1994 р. В 

одному із пунктів Меморандуму зазначалося: «Країни-гаранти підтверджують 

їх зобов’язання домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН з надання 

допомоги Україні як державі – учасниці Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане 

жертвою акту агресії…».  

Що ж сталося насправді? Через сто років після початку Першої світової 

війни путінський режим під приводом захисту російськомовного населення від 

«київської хунти» і «бандерівців» спочатку анексує український Крим, а потім 

відправляє озброєння і російських вояків у Донбас на підтримку сепаратистів, 

що створили опереткові ДНР і ЛНР. За великим рахунком, на наших очах 

зароджується нове вогнище війни, плацдарм для військового шантажу (а, 

можливо, не лише шантажу) благополучної Європи, лідери якої не розуміють 

чи роблять вигляд, що не розуміють: російський президент, як у свій час Гітлер, 

просто проігнорує будь-які намагання умиротворити його. Путіну, на думку 

російського політика, депутата Псковського обласного Зібрання депутатів Лева 

Шлосберга, дуже хочеться виправити наслідки «найкрупнішої геополітичної 

катастрофи ХХ століття», як він сам одного разу назвав розпад Радянського 

Союзу. Те, що подібне бажання може повернутися страшним кровопролиттям, 

Путіна не зупиняє.  

Причини того, що сталося з Кримом і Донбасом, не лежать на поверхні. 

Вони носять більш глибинний характер. Це - продовження русифікаторської 

політики царизму і керівництва СРСР, котра знайшла своє концентроване 

втілення у політиці керівництва Російської Федерації, що підтримується 

переважною більшістю населення цієї країни. 

Звернемося до роботи Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». 

У своєму дослідженні відомий дисидент нагадує: марксизм-ленінізм визначає 
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націю як історично сформовану спільноту, що характеризується єдністю 

території, економічного життя, історичної долі та психічного складу, який 

виявляється в культурі. По всіх цих розрізах українська нація переживає тепер 

не «розквіт», як це офіційно прокламується, а кризу, і цього не можна не 

визнати при хоч трохи чесному погляді на реальну дійсність. … з причин 

надмірної централізації — цілковитого підпорядкування всесоюзним установам 

у Москві — важко говорити, зокрема, і про цілісність, суверенність 

економічного життя української нації.  

«Росії навіть урядова, тобто завідомо перебільшена і підроблена 

відповідно до «намірів уряду», статистика – писав Володимир Ленін, - налічує в 

усьому населенні країни тільки 43% великоросів. … «Інородців» у Росії 57 % 

населення». Тепер, на 48-му році радянської влади, як зазначав Іван Дзюба, 

великороси, за офіційними даними, становлять у Союзі значно більше 

половини населення, а якщо врахувати й зрусифікованих інонаціоналів (у даних 

перепису вони офіційно значаться як такі, що визнали рідною мовою 

російську), то ще набагато більше. За рахунок чого так різко змінилося 

співвідношення? І чи є це наслідком нормального співжиття націй? 

Чи  на середину 60-х р.р. ХХ ст. були вижиті до кінця  колонізаторська 

спадщина і колонізаторські настрої? На думку Івана Михайловича, далеко ні. 

Бо і сьогодні, особливо у великих містах, дуже сильний такий прошарок 

російського міщанства, який безнадійно далекий від того, щоб бути носієм 

комуністичного інтернаціоналізму, а є духовним спадкоємцем «десяти поколінь 

колонізаторів». Це російське міщанство почуває себе не дружнім гостем і не 

добрим приятелем народів, серед яких живе, а господарем становища й вищим 

елементом.  

У нинішньому протистоянні з Україною керівництво Росії у повній мірі 

застосовує методи і технології гібридної, або неконвенціональної війни. Серед 

них – розвідка і контррозвідка; інформаційна, дезінформаційна і 

пропагандистська війна; кібервійна; широке застосування спецпідрозділів; 

використання неурядових акторів (бізнес, наука, релігійні організації, 

криміналітет, приватні особи), що діють порівняно незалежно, але під 

загальним керівництвом і централізованим управлінням; широке використання 

підривних дій; застосування тактики терористів, в т. ч. використання жінок і 

дітей, як живого щита при  нападах на воєнні і цивільні об’єкти; енергетична 

війна; економічна війна, що включає торгові, санітарні, фінансові та інші 

інструменти; вивід на принципово новий рівень корупції, яка фактично 

перетворилася на оптові закупівлі політичного і військового керівництво в 

країнах, що є об’єктами агресивного впливу; «п’ята колона» в Україні, інших 

пост-радянських та західних країнах.  

У 2004 році на замовлення НАТО проведено дослідження Multiple Futures 

– спроба зазирнути в майбутнє, отримати уявлення про те, чого в найближчому 

майбутньому можна чекати у сфері міжнародної безпеки. Над дослідженням 

працювали понад  вісім тисяч учених, військових і політиків, причому вчених 

не тільки з країн НАТО. Дослідники дійшли декількох основних висновків (і ці 

прогнози вже почали збуватися). Відповідно до одного зі сценаріїв, на тлі 
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слабкого, розділеного в поглядах міжнародного співтовариства стане 

можливим повернення до політики зразка XIX століття, коли сильні держави 

будуть нав’язувати свою волю слабким державам, тому що міжнародне 

співтовариство, яке могло б приборкати таку поведінку, фактично відсутнє. 

Сьогодні ми спостерігаємо приблизно такий розвиток подій.  

В інтерв’ю Радіо Свобода (radiosvoboda.ua) генерал-майор у відставці, 

член верхньої палати парламенту Нідерландів,  колишній радник з безпеки при 

ООН і НАТО Франк ван Каппен заявив: «Ні Україна, ні інші країни, що 

опинилися на лінії зіткнення геополітичних платформ, не мають можливості 

самостійно обирати свою долю: вони затиснуті між російською сферою впливу, 

з одного боку, і західною чи європейською, з іншого. Якщо країна перебуває на 

цій лінії зрізу, значить, чекай біди. Піджак теж завжди рветься по шитому. 

Сьогодні лінія зрізу, яка раніше проходила через Польщу (озирніться на історію 

цієї країни за минуле століття), Угорщину, Чехословаччину, змістилася на схід і 

проходить через Україну, Білорусь, Молдову та Грузію». 

Одним з наймогутніших знарядь агресії Росії стали інформаційна, 

дезінформаційна та пропагандистська війни. Можна спостерігати, як громадяни 

однією за одною країн стають жертвами цієї пропагандистської війни. Першою 

стала значна кількість жителів Росії, потім частина населення України, жителі 

деяких інших країн, в т. ч. західноєвропейських.  

Жорстко охарактеризував російську державну пропаганду Лев Шлосберг. 

На його думку,  останнім часом вона стала синонімом і квінтесенцією брехні,  

цинізму і хамства. Масштаби брехні про війну на території України і про 

становище в Росії примусили згадати  найбільш похмурі радянські роки. Навіть 

не роки застою, а роки репресій. Російське державне і піддержавне телебачення 

захлинається брехнею і ненавистю як блювотиною. І стає схожим на 

пропаганду у стилі Геббельса.  

 Не слід забувати, що, як  заявив на засіданні Комітету з економіки і 

безпеки Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі 31 травня 2014 р. 

російський економіст, радник президента Росії у 2000-2005 роках Андрій 

Ілларіонов, тепер ми маємо справу не лише з правлячим режимом, а й із 

значною частиною російського суспільства, що схильне до реваншизму і ревізії 

повоєнного світового порядку. І це необхідно розуміти.  

До нинішнього стану речей призвели і серйозні прорахунки керівництва 

України у внутрішній і зовнішній політиці. До самого кінця 2013 р. українські 

очільники жили в ілюзорному, а не реальному світі, свято віруючи у порядність 

російського керівництва. Забувши про більшовицьку агресію проти УНР, 

голодомори і сталінські репресії, переслідування українців у повоєнні радянські 

часи, постійний економічний, фінансовий і політичний шантаж, в т. ч. 

нафтовий і газовий, у пострадянський період. 

Революція Гідності позбавила Україну злочинного проросійського 

режиму Віктора Януковича. Але породила ряд цілком передбачуваних проблем 

як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Для нового керівництва мала б 

стати прогнозованою реакція жителів Криму і Донбасу на події Майдану. Як і 

можливі дії Росії, для якої було б нелогічно не скористатися сприятливими для 
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неї обставинами, маючи на увазі багаторічну підготовку до підпорядкування 

України своєму впливу через масовий підкуп військового і політичного 

істеблішменту країни, ідеологічну обробку етнічних росіян і російськомовних 

українців, особливо в Криму, на півдні і сході. 

З цієї точки зору виглядають не зовсім адекватними дії тимчасово 

виконуючого обов’язки Президента Олександра Турчинова, прем’єр-міністра 

Арсенія Яценюка, ура-патріотичних сил у Верховній Раді, які не сприяли 

консолідації українців, а, навпаки, свідомо поглиблювали конфлікт між 

Заходом і Сходом, в т. ч. відміною Закону про основи державної мовної 

політики, показовими фізичними розправами над проросійськими елементами 

(реальними чи вигаданими) тощо. 

Можна з великою мірою достовірності стверджувати – керівництво 

держави програло битву за Крим і Донбас у першу чергу завдяки ігноруванню 

вимог учасників Революції Гідності і своїх власних обіцянок. Головна з них – 

негайно провести децентралізацію влади і реформу місцевого самоврядування. 

У цьому питанні, за винятком окремих нюансів, інтереси Сходу і Заходу 

співпадали. Замість реальних кроків влада переймалася красивою риторикою, 

котра аж ніяк не сприяла консолідації українського народу. Як не дивно, цю 

функцію замість українських політиків виконав Путін. Своєю агресією. На що, 

звичайно, не розраховував.  

Проте результатом стала не лише консолідація українців, але й, разом з 

тим, різке зниження довіри всіх верств населення до інституцій влади: 

Президента, Верховної Ради, Уряду, правоохоронних органів. І найбільший 

парадокс – нічим не вмотивована інфляція прагнення до незалежності, 

продемонстрованого на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. Чи, 

може, вмотивована? Як говорив один із героїв «Записок українського 

самашедшего» Ліни Костенко, «для чого їй, цікаво, була Незалежність? Щоб 

потрапити в нову залежність, вже не лише від чужих падлюк, а й від власних 

негідників? Щоб дивитися безпорадно, як її продають, розкрадають, 

компрометують в очах світу?».  

Приблизно таке ж бачення ситуації в Україні продемонстрував за два 

роки до виходу у світ книги Ліни Костенко Іван Дзюба у своїй передмові до 

публікації знаменитого дослідження «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 

(січень 1998 р.). Справді, і сьогодні – писав Іван Михайлович – державно 

незалежна Україна не позбулася багатьох аспектів колишньої колоніальної 

залежності — як у вимірах економіки та політики, так і особливо у вимірах 

самоусвідомлення та «ментальності». Втім, про моральні виміри суспільних 

процесів наче вже й непристойно говорити в нашу добу морального 

редукціонізму і безпардонної «крутизни».  Малограмотні «круті» діють 

сьогодні не тільки в торговельно-фінансових оборудках, рекеті та на міських 

«товчках». Пробиваються вони і в делікатніші сфери — політичних тусовок та 

«інтелектуальних» новацій. «Коли чуєш дедалі зростаючий шквал 

політиканських волань про пригнічення росіян та російської мови в Україні, – 

пище І. М. Дзюба – мимоволі хапаєшся за голову: люди добрі, хто з нас 

божевільний? Чи всі ми непритомні?» Ось саме ці політиканські волання і 
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стали однією з причин, хай і не головною, неусвідомлених, але трагічних за 

своїми наслідками, дій багатьох жителів українського Донбасу, що купилися на 

пропаганду «русского мира». 

Згадаємо конспективно хронологію подій на Сході України, починаючи з 

весни 2014 р. 7 квітня  в. о. Президента України Олександр Турчинов оголосив 

про  проведення військової операції проти сепаратистів, що захопили декілька 

адміністративних будинків в Донецьку, Луганську і Харкові, що і вважається 

офіційним початком антитерористичної операції (АТО).  До активної фази 

боротьби українські військові приступили лише в кінці травня, після 

президентських виборів. До того часу бойовики взяли під контроль третину 

території Донбасу і оголосили про створення Донецької і Луганської народних 

республік.  

 За час проведення АТО підконтрольна сепаратистам територія 

зменшилася вдвічі (за даними РНБО). В ніч на 5 липня 2014 р. українські 

війська визволили багатостраждальний Слов’янськ, що три місяці був 

неприступним форпостом сепаратистів. Проте визволення цього міста 

виявилося, по-суті, останньою вдалою операцією українських військовиків, а 

кордон залишався і залишається повністю відкритим для постачання Росією 

вояків і зброї.   

Якщо говорити про втрати українських сил, то лише під Іловайськом 

вони, на думку колишнього командира батальйону спецпризначення "Донбас" 

Національної гвардії України, нині народного депутата Семена Семенченка, 

становлять більше тисячі осіб. Дані ж про загальне число загиблих під час 

конфлікту на Сході України є досить суперечливими. За словами Президента 

України Петра Порошенка, на початок 2016 р.  загинули 2269 українських 

військових. За даними Генпрокуратури, лише у 2014 р.загинули і померли від 

поранень 2818 військових і 120 правоохоронців. Сайт depoвійна приводить дані 

на 25 квітня 2016 р. – 3191 загиблих і померлих українських бійців всіх силових 

структур. В принципі, найбільш об’єктивною виглядає цифра у 3600-3700 осіб 

на весну 2016 р. Стосовно жертв серед мирного населення, то їх кількість 

наближається до семи тисяч. Такі цифри співставні з даними ООН, відповідно 

до яких станом на осінь 2016 р. в результаті військового конфлікту на Донбасі 

загинули біля 10 тисяч людей, понад 22 тисячі були поранені Кількість 

вимушених переселенців досягла 1,7 млн. осіб.  

У Проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії з розслідування трагічних 

подій під Іловайськом чітко зазначено її головні причини і наслідки (станом на 

20 жовтня 2014 р.). В основі – фундаментальні проблеми в організації оборони 

країни, не введення військового стану, помилкові кадрові рішення та 

неадекватні дії міністра оборони Гелетея В. В. і начальника Генерального 

штабу Муженка В. М. Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й 

не менш важкі політичні наслідки для країни. Стала падати довіра народу до 

керівництва держави й армії. В країні і армії насаджувались настрої поразки, 

які стали фоном зустрічі президентів України і Росії 26 серпня 2014 р. в 

Мінську. 
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Невдачі переслідували українські війська і в 2015 р. Спочатку довелося 

здати Донецький аеропорт, а потім, 19 лютого, залишити Дебальцево. 

Зауважимо, уже після зустрічі у Мінську «нормандської четвірки» –    

Німеччини, Франції, України та Росії. Втрати у боях за Дебальцево будуть 

підраховані не скоро. Адже десятки вбитих українських військових залишилися 

лише у захопленому терористами місті. За офіційними ж даними Генштабу 

Збройних Сил України, протягом останніх перед виходом з Дебальцевого днів 

загинуло 22 військових, в т. ч. 6 – під час організованого відходу. Поранено 

понад 150 чоловік. За іншими джерелами, вбиті нараховуються сотнями, 82 

вважаються такими, що пропали без вісті, біля 200 поранено і 110 попали в 

полон. 

Зарубіжні оглядачі, на відміну від українських журналістів, цілком 

справедливо піддавали нищівній критиці українське військове командування. 
"Підтримувані Росією бойовики наступають поблизу Донецька, Луганська та 

Маріуполя. Скільки ще Київ зможе відбивати їх поступ?", - запитували Майкл 

Вайс та Джеймс Міллер на сторінках популярного видання The Daily Beast. 

          Відомого безпекового експерта, професора Університету Нью-Йорка 

Марка Ґалеотті цікавить питання: як сталось так, що країну з понад 40- 

мільйонним населенням ставлять на межу військової поразки кілька десятків 

тисяч бойовиків, хай навіть озброєних до зубів Росією?  «Україна не може 

просто винуватити Росію у своїх військових поразках». - пише експерт на 

сторінках Business New Europe. Що не так з українськими військовими 

планами? - питає він. Сам і відповідає : «Усе». Галеотті  радить Києву 

займатись війною, а не пропагандою і називає передумови перемоги у війні, яка 

зараз розгортається не на користь України, а саме: «Чітка стратегія, щоб у 

генералів можна було вимагати розробки плану її реалізації. Якщо для цього 

треба залучити закордонних експертів то хай так і буде. Потрібне і посилення 

контррозвідки. Але, понад усе, Україні потрібен уряд, який не лише говорить 

про «тотальну війну», але і готовий її вести». 

Щодо політики врегулювання конфлікту на Донбасі, особливо з точки 

зору «умиротворення» агресора – Росії,  відношення в українському суспільстві 

неоднозначне. Так, наприклад, багато політологів вважають, що Мінські угоди, 

Закон України від 16 вересня 2014 р. «Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» –  

добровільна здача, вивід з-під української юрисдикції частини нашої території  

в обмін на примарний мир на Донбасі.Таку точку зору висловив, зокрема, 

чернігівський журналіст, громадський діяч Петро Антоненко. Він нагадав, що 

Президент, подаючи, в порядку реалізації мінських домовленостей, закони до 

парламенту, звернувся до депутатів зі словами «краще ця маленька ганьба, ніж 

велика війна». Хоча давно відомий вислів Уїнстона Черчилля: «Хто віддає 

перевагу ганьбі перед війною, отримає і ганьбу, і війну».  

 Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Ганна Маляр вважає, що 

українські політики з колишньої команди Януковича користуються 

світоглядним егоїзмом та нерозумінням цінності держави певною категорією 

населення України, ставлячи у своїх полум'яних агітаційних виступах на перше 

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/01/26/ukraine-is-losing-the-war-on-3-fronts.html?via=desktop&source=twitter
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/01/26/ukraine-is-losing-the-war-on-3-fronts.html?via=desktop&source=twitter


55 
 

місце «мир будь-якою ціною». На жаль, таку саму риторику підхопила й діюча 

влада. Адже саме прагненням миру вона виправдовує ті свої рішення, які 

активно критикує суспільство.Так, ми всі хочемо миру, ніхто не хоче гинути 

або втрачати на війні близьких. Але зменшення кількості смертей повинно 

вирішуватись за рахунок професіоналізму командування – а не за рахунок 

втрати територій! 

 З такою точкою зору можна погодитися, проте із серйозними 

застереженнями, пов’язаними із співвідношенням воєнних потенціалів України 

і Росії. Джерело Ukranian Media Service приводить статистику стосовно 

співвідношення Збройних сил України і Росії. У вигляді таблиці це виглядає 

таким чином.  

Кількісні параметри Україна Росія 

Військовослужбовці 160000 766000 (Резерв – 2 

485000) 

Бронетранспортери 7081 10720 

Танки 4112 15500 

Артилерія 1000 4625 

Бойові літаки 400 3082 

Бойові вертольоти 93 973 

Бойові кораблі 24 289 

Субмарини 1 63 

Величезний дисбаланс військових сил віддзеркалює різні бюджети на 

оборону. Росія витрачає біля 78 млрд. доларів на рік, а Україна – 1,6 млрд. 

Разом з тим,Збройним силам України, як вважають експерти, може допомогти 

підвищене почуття національної самоідентифікації, формуванню якої сприяє 

окупація іноземними військами.  

З огляду на таку ситуацію і неспівставні воєнні потенціали України і 

Росії, пріоритетом у врегулюванні конфлікту на Донбасі залишаються мирні 

переговори. Хоч особливих сподівань вони не викликають. Адже жоден із 

пунктів підписаного у Мінську 5 вересня 2014 р.  послом ОБСЄ Гайді 

Тальявіні, другим президентом України Леонідом Кучмою, послом РФ в 

Україні Михайлом Зурабовим, представниками ДНР Олександром Захарченком  

та ЛНР Ігорем Плотницьким  «Меморандуму про виконання положень 

протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо 

кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану президента України 

Петра Порошенка» так і не був виконаний. 

На лютневій 2015 р. Конференції з безпеки у Мюнхені більшість її 

учасників засудили дії Росії і підтримали Україну, її справедливе прагнення 

зберегти територіальну цілісність і суверенітет. Заявам Росії про події на  

Донбасі більше ніхто не вірить – заявила під час виступу в Мюнхені президент 

Литви Даля Грібаускайте. «Якщо продати зараз Україну та український народ, 

ми зрадимо самих себе, бо після України наступними будемо ми», – додала 

Грібаускайте. «Я думаю, що така агресія не може існувати у Європі. Нам 

потрібна нова Хартія, в якій європейські країни підтвердять свої зобов’язання і 

матимуть механізм, щоб заборонити насильства», – заявив у Мюнхені 
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Президент України Петро Порошенко. Він зауважив, що за одним із 

міжнародних документів – Будапештським меморандумом, вже порушено 

зобов’язання, тому Європі потрібен новий серйозний міжнародний документ. 

 Шеф вашингтонського бюро видання "Die Welt" Клеменс Вергін 

наголосив: «Я думаю, що ми стали свідками першої Мюнхенської конференції, 

на якій присутні не готові більше мовчки слухати російську брехню».  

Така думка стала свого роду епілогом до Мюнхенської наради з безпеки, 

що вселяло обережний оптимізм перед зустріччю у Мінську «нормандської 

четвірки» - президентів Франції, України та Росії Франсуа Олланда, Петра 

Порошенка і Володимира Путіна, канцлера Німеччини Ангели Меркель, що 

відбулася 11-12 лютого 2015 р. 

У столиці Білорусі після 18-ти годин напружених переговорів лідери 

«четвірки» ухвалили Декларацію на підтримку «Комплексу заходів на 

виконання Мінських домовленостей» (так званий Мінськ-2), документу,  

підписаного Тристоронньою контактною групою: Послом ОБСЄ Гайді 

Тальявіні, другим Президентом України Леонідом Кучмою, Послом Російської 

Федерації в Україні Михайлом Зурабовим, представниками ДНР та ЛНР 

Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким. 

Цей документ передбачає: негайне і всеосяжне припинення вогню; 

відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані від 50  до 

140 км для різних артилерійських систем; забезпечення ефективного 

моніторингу і верифікації режиму припинення вогню і відведення важкого 

озброєння з боку ОБСЄ; проведення діалогу про модальності проведення 

місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України 

«Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей», а також про майбутній режим цих районів 

на підставі зазначеного закону; забезпечення помилування і амністії учасників 

незаконних збройних формувань; звільнення і обмін усіх заручників і 

незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх»; забезпечення 

безпечного доступу, доставки, зберігання і розподілу гуманітарної допомоги 

нужденним на основі міжнародного механізму; визначення модальностей 

повного відновлення соціально-економічних зв’язків, включно з соціальними 

переказами, такими, як виплата пенсій та інші виплати (в рамках правового 

поля України); відновлення повного контролю над державним кордоном з боку 

уряду України в усій зоні конфлікту (до кінця 2015 р.); виведення всіх 

іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців із 

території України під спостереженням ОБСЄ, роззброєння всіх незаконних 

груп; проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до 

кінця 2015 р. нової Конституції (передбачається  децентралізація, ухвалення 

постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та 

Луганської областей, що означає: звільнення від покарання, право на мовне 

самовизначення,  участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів 

органів прокуратури та судів, державна  підтримка соціально-економічного 

розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей, транскордонне 

співробітництво із регіонами Російської Федерації, створення загонів народної 

http://president.gov.ua/news/32236.html
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міліції за рішенням місцевих рад, повноваження депутатів місцевих рад та 

посадових осіб, обраних на дострокових виборах, не можуть бути достроково 

припинені.)  

Чи можна сподіватися (навіть після таких серйозних поступок, як видно з 

«Комплексу заходів на виконання Мінських домовленостей», з українського 

боку) на ефективність мирного процесу? Навряд. Президент Литви Даля 

Ґрібаускайте вважає нову угоду слабкою і такою, що не захищає Україну від 

подальшої агресії Росії. Віталій Портников, ведучий програми Радіо Свобода, 

прямо заявив: «Люди, які нині намагаються аналізувати мінські домовленості, 

марнують час. Цей документ написаний не для того, щоб його хтось виконував, 

а для того, щоб його хтось не виконував. … саме тому в цьому документі немає 

ніяких очевидних гарантій того, що Росія виведе свої війська».  

Цілі Росії, на думку Віталія Портникова, цілком очевидні. Путіну не 

потрібна ескалація, але не потрібне і врегулювання. Російському президенту 

найважливіше збереження статус-кво. Адже він вірить, що окупований Донбас 

– саме той важіль, з допомогою якого він зможе тиснути на Україну і 

обезкровлювати її. Хоч насправді, якщо лінія розмежування стане мирною, а 

терористи зосередяться на поїданні один одного, особливої проблеми для 

розвитку України окупована частина Донбасу представляти не буде.  

Із такої ситуації, як показує новітній політичний досвід, є два виходи – 

хорватський і боснійський. Хорватський означає, що населення, яке підтримало 

сепаратистів, просто переходить на територію країни – спонсора сепаратизму. 

Це Україні не підходить, бо конфлікт між хорватами і сербами був політичним і 

етно-релігійним, а конфлікт між українцями і прихильниками ДНР та ЛНР – 

цивілізаційний. Путін це знає і хоче нав’язати нам боснійський шлях з 

декількома державами під одним дахом. Це – справжній тупик, у який Путін 

хоче загнати Україну. Тому важливо не попасти туди. 

Російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, що Путін буде 

продовжувати воювати з Україною всіма доступними йому засобами до тих пір, 

поки не виконає три завдання: гарантія не вступу України до НАТО; фактичне 

визнання належності Криму до Росії;  реалізація сценарію, аналогічного 

Придністров’ю. Гарантії виконання цих завдань російський президент бачить у 

своєму власному неформальному контролі над частиною української території, 

загрозу відновлення війни у будь-який момент з плацдарму Донецької та 

Луганської областей.  

Подібний сценарій є найбільш несприятливим для України. Тому 

проблему  потрібно вирішувати негайно. Бо чим довше будуть існувати ДНР і 

ЛНР, тим більшою ставатиме цивілізаційне провалля між цією територією і 

рештою України. Ми отримаємо критично інше населення, яке не сприйме 

жодних перемін. Воно буде підтримувати партії «донбаського ґатунку», які 

будуть нагадувати про те, що «українська хунта бомбила і морила голодом 

трудовий регіон». 

 Щоб цього не сталося, необхідно серйозно аналізувати досвід минулого і 

сьогодення, робити правильні висновки як з перебігу подій останнього часу на 
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Донбасі, так і з історії Другої світової війни, взаємин між Росією та Україною, 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між ними, виносити відповідні уроки. 

Отже, спробуємо сформулювати висновки із ситуації, що склалася в 

результаті агресії Росії, трансполюючи на нинішні реалії події Другої світової 

війни на теренах України. По-перше, механізм підготовки та здійснення агресії 

путінської Росії проти України з 2014 року, вичікувальна позиція європейських 

лідерів адекватна агресивним планам нацистської Німеччини та політиці 

«умиротворення агресора» напередодні Другої світової війни. По-друге, 

неготовність країн, що стали об’єктами агресивних дій, до рішучої відсічі в 

силу технічної відсталості та непрофесіоналізму військових кадрів. По-третє, 

наявність «стіни» між владою і народом, її байдужість до потреб простих 

людей і військових, що в роки Другої світової війни вилилося у використання 

сталінським режимом живої сили, як гарматного м’яса, а нинішньої української 

влади – у цілковиту безпорадність стосовно військово-технічного постачання 

Збройних сил і перекладенні цих обов’язків на волонтерські організації. По-

четверте, присутність досить потужної колабораціоністської складової як тоді, 

так і зараз, особливо політика сепаратизму і співпраці з країною-агресором з 

боку ряду політичних партій у нинішніх умовах. По-п’яте, відсутність воєнного 

досвіду та координації дій між різними підрозділами при проведенні військових 

операцій, а не рідко і відверто зрадницькі дії мали результатом оточення і 

полон сотень тисяч радянських бійців у роки Другої світової війни, подібні 

наслідки у відповідних пропорціях – під час проведення АТО. По-шосте, 

радянська і націоналістична пропаганда на території окупованої України 

довгий час програвали нацистській, війну за мізки людей, їх світоглядні позиції 

на Сході України сьогодні поки що виграє країна-агресор – Росія. По-сьоме, як 

у роки Другої світової війни, так і в процесі війни з російськими окупантами у 

2014-2017 рр., знадобився певний час для консолідації українців у боротьбі за 

свою територіальну цілісність і соборність. В обох випадках справі консолідації 

через свої власні дії сприяли країни-агресори. 

До реалій на Донбасі потрібно відноситися серйозно, без упередження. 

На думку екс-заступника глави СБУ генерал-лейтенанта Олександра 

Скипальського, повного припинення вогню на сході України очікувати, в силу 

об’єктивних причин, не варто. «Ми отримали довготривалу війну, – підкреслив 

генерал, – і тепер повинні жити в умовах наявності такого конфліктного 

регіону».  

 Разом з тим, перспективи в України є. Найперше – це посилення сектору 

безпеки. На 2017 рік на оборону і безпеку Державним бюджетом України 

передбачено майже 130 млрд. грн. проти 20 млрд. у 2014 р. Постійно зростає і 

частка військових витрат у ВВП: 2014 р. – 0,48%, 2015 р. – 1,03%, 2016 р. – 

2,65%. Програма урядових реформ  передбачає збільшення військового 

фінансування  до 5% від ВВП у 2020 році.  Цікаві порівняльні дані, з 

посиланням на офіційні джерела, публікує сайт Антикор (antikor.com.ua). 

Згідно з цими даними, у 2016 р. найбільші військові витрати припадають на 

США – 3,61% ВВП. Європейські лідери Великобританія, Франція та Німеччина 

виділили на оборону значно менше – відповідно 2,2%, 1,78%, 1,19%.  
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Врешті-решт, мова, яку розуміє Москва, – пише  оглядач New York Times 

Роджер Коен –    це протитанкові ракети, тактичні радари, розвідувальні дрони, 

і Захід повинен надати їх Україні, яка відмовилася від 1 800 ядерних боєголовок 

в обмін на фальшиві гарантії суверенітету від Росії. 

Невтішні для Росії наслідки війни, в т. ч. провал  проекту Путіна щодо так 

званої Новоросії, рано чи пізно примусять правлячі кола цієї країни 

замислитися над пошуком прийнятного виходу із неприємної ситуації. Адже, як 

зазначає у своїй статті «Бессмысленный и беспощадный» російський політик 

Лев Шлосберг, зруйновані (і надовго, на багато років) відносини Росії з 

більшістю розвинутих країн світу. Фактично Росія опинилася в міжнародній 

ізоляції. Хто міг подумати ще декілька років тому назад, що по відношенню до 

Росії буде застосовуватися слово «ізгой». Тепер – застосовується. Будь-яке 

зниження продажу нафти і газу, зниження цін на нафту і газ позбавляють не 

лише російську економіку, але й російський бюджет, значної частини грошей. 

…Всього за один рік Володимир Путін програв все. Дружбу народів. Політику. 

Безпеку. Економіку. Славу. Мир.  

З точки зору генерала Франк ван Каппена, навіть із геополітичного 

погляду те, що зараз робить Путін, у довгостроковій перспективі нерозумно. 

Справжні геополітичні проблеми Росії – на її південних рубежах, на Кавказі, в 

Сибіру, на кордоні з Китаєм, де також проходить геополітичний зріз. Політика 

штучного загострення почуття належності до етнічної спільності, яке веде 

Кремль, може вилізти самій же Росії боком. Не тільки на Кавказі, але й у 

Східному Сибіру, де живе досить багато китайців.  

          У короткостроковій перспективі, – підкреслив ван Каппен – Путін виграє 

це протистояння, тому що ніхто не знає, як належним чином відповісти на 

«гібридну війну». Але в середньо- і довгостроковій перспективі Путін програє. 

Росія потраплятиме в дедалі більшу залежність від зарубіжних технологій і 

капіталу, виявиться затиснутою між двома потужними економічними блоками – 

трансатлантичним блоком США та ЄС, який формується зараз і налічуватиме 

понад 800 мільйонів жителів, і Китаєм. Росія ж свою економіку так і не зможе 

підняти, адже підняти її можна буде, тільки налагодивши торговельні зв’язки з 

Заходом і поборовши корупцію.  

Певні очікування стосовно більш ефективної підтримки України з боку 

західних держав пов’язувалися з лютневою 2017-го року Мюнхенською 

безпековою конференцією, незважаючи на те, що безперечною топ-темою 

зустрічі світових лідерів стали зміни в США після приходу там до влади 

Дональда Трампа. 

Позитивним моментом можна вважати визнання на конференції того, що 

головним джерелом нестабільності на європейському континенті залишається 

Росія. Якщо у 2014 р. цю тезу доводилося доводити, то нині вона сприймається 

як загальновідомий факт, що змушує європейські країни збільшувати оборонні 

витрати, дратуючи цим Кремль. Показово, що у протистоянні із Заходом Росія 

лишається наодинці. На її захист у Мюнхені не став ніхто – навіть глави МЗС 

Ірану і Китаю. Проте збереження нинішнього рівня ізоляції Росії значною 

мірою залежить від долі західних санкцій. У всякому випадку, закликів щодо їх 
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пом’якшення на конференції не прозвучало. Хоча не варто захоплюватися 

надмірним оптимізмом, бо, якщо військова небезпека з боку Росії нарешті стала 

очевидною, то у сфері гібридних загроз існує певне самозаспокоєння. 

На думку оглядача Європейської правди Сергія Сидоренка (стаття 

«Росія робить крок до холодної війни: про що говорили на Мюнхенській 

безпековій конференції», 20 лютого 2017 р.), Україна цього разу не увійшла до 

топ-тем Мюнхена, увага Заходу змістилася на нові, досі не знайомі загрози, що 

походять з Москви. Навіть скандальний указ Путіна про визнання паспортів так 

званих ДНР і ЛНР не стало темою для обговорення. Серед головних причин – 

наша дипломатія не задіяла на повну потужність потенціал Мюнхенської 

конференції. Петро Порошенко обрав не найефективніший шлях – розповідь 

про російський вплив на Донбасі, тобто те, що Захід знав і без нього. 

Разом з тим, Україна в Мюнхені не програла. Віце-президент США Майк 

Пенс публічно підтримав тиск на Росію через її агресію проти України. Ангела 

Меркель заявила про необхідність збереження «Мінська», визнала, що початок 

політичних кроків наразі неможливий. Ряд американських сенаторів взагалі 

закликали посилити санкції проти Росії. 

Справді, потрібно бути повністю зомбованими російськими 

телеканалами, аби повірити, що українській армії протистоять «доведені до 

відчаю мирні жителі Донецька», а не замасковані регулярні частини російської 

армії». Так вважає  депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербургу (фракція 

«Яблуко») Борис Вишневський. І не лише він. 

Російська пропаганда називає українську владу «київською хунтою» і 

«фашистами», український народ – «бандерівцями», а українську армію – 

«карателями» (варто нагадати, що творила російська армія в Чечні). Російських 

громадян вчать, що Україна представляє загрозу для національної безпеки 

Росії, а не навпаки. Це гірше, ніж брехня. Це свідома підлість. Бо насправді 

Україна представляє загрозу не для російської національної безпеки, а для 

нинішнього російського політичного режиму. Тому, що приклад України 

показує, що можна змінити владу, яка дискредитувала себе. Можна прогнати 

корумпованого президента, який роздавав посади і ресурси друзям і родичам. 

Можна провести чесні вибори. Можна прийняти закон про люстрацію. І можна 

рухатися по європейському шляху. Цей шлях не гарантує щастя, але він дає 

надію. На відміну від шляху, по якому рухається сьогодні Росія. 

4.2. Внутрішні і зовнішні чинники несприятливої ситуації на 

Донбасі 
Інтенсивність бойових дій на Донбасі останнім часом зросла, і, оскільки 

перестрілки відбуваються в населених районах, зростає і кількість жертв. В 

одній із доповідей ООН повідомлялося, що у червні 2016 р. число жертв серед 

цивільного населення зросло майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем: 12 

осіб загинули, 57 отримали поранення. У липні було 73 жертви серед 

цивільного населення: 8 загиблих і 65 поранених – найвищий показник від 

серпня 2015 року. Інтенсивність обстрілів не лише військових позицій 

українських військ, але й населених пунктів, зросла з кінця січня 2017 р. 

практично по всій лінії зіткнення, особливо в районі Світлодарської дуги, 
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Авдіївки, Мар’їнки тощо. Через три роки після початку збройного конфлікту 

(так званої АТО), люди пристосувалися до постійно нестабільного положення 

між війною і миром – особливо жителі населених пунктів вздовж 500-

кілометрової лінії фронту, які можуть розраховувати тільки на себе.  

Разом з тим, з лютого 2015 р. робоча группа у Мінську на регулярних 

зустрічах шукає рішення проблеми, хоча всім зрозуміло, що Мінські угоди з 

самого початку виявилися «мертвонародженим дитинчам». Як, до речі, і 

«номандська четвірка». Адже жоден із 13 пунктів Мінської угоди до цих пір не 

реалізований навіть частково: як і раніше, використовується зброя, яка давно 

повинна бути відведеною. Обмін ув'язненими не просувається. Відсутній 

прогрес у таких складних питаннях, як, наприклад, місцеві вибори на 

окупованих російськими найманцями територіях і повернення контролю 

України за кордоном з Росією. Все частіше знаходять відгук голоси, що 

закликають до повного відділення сепаратистських регіонів. Москва, у свою 

чергу, як вже зазначалося, не зацікавлена у вирішенні конфлікту: Путін, як і 

раніше, робить вигляд, ніби не має ніякого впливу на сепаратистів. Але ні для 

кого не є секретом, що Росія провозить контрабандою зброю і солдатів через 

кордон в «народні республіки». Ці райони майже повністю залежать від 

російської держави. «Найкраще найгірше рішення» для протиборчих сторін – 

заморозити конфлікт», – написала у своєму недавньому доповіді Міжнародна 

кризова група в Брюсселі. Україну, звичайно, такий вихід не влаштовує.  

Для врегулювання ситуації на Донбасі важлива  правильна політична та 

військова тактика і стратегія, які можуть бути адекватними лише із 

врахуванням громадської думки. За даними опитування, проведеного 

соціологічною службою Центру Разумкова, переважна більшість громадян 

України вважають, що Росія є державою - агресором, стороною конфлікту на 

Сході України (71,8%), а ДНР та ЛНР – терористичні організації, які не мають 

права представляти населення відповідних територій (66,1%).  

Даючи загальну оцінку конфлікту, більшість респондентів (56,1%) 

вважають його загарбницькою війною Росії проти України. Значно менші 

частки опитаних сприймають ситуацію як громадянський конфлікт між 

проукраїнськи та проросійськи налаштованими жителями України (15,6%) або 

ж боротьбу між Росією та США за сфери впливу (18,6%). Загарбницькою 

війною Росії проти України конфлікт на Донбасі вважають абсолютна 

більшість жителів Західного та Центрального регіонів та відносна більшість 

опитаних на Півдні, Сході та Донбасі. 

Відносна більшість опитаних (42,4%) переконані у необхідності надання 

Україні летальної зброї західними державами. Третина респондентів (34,6%) 

вважають, що надання такої зброї ускладнить мирне вирішення конфлікту. 

11,2% опитаних вважають, що це принципово не змінить ситуацію, а 11,7% – 

вагалися з відповіддю. Ставлення до цього питання має виразну регіональну 

відмінність. Підтримують надання летальної зброї Україні абсолютна більшість 

опитаних у Західному (66,8%) та Центральному (51,2%) регіонах. Вважають, 

що надання такої зброї ускладнить мирне вирішення конфлікту, відносна 
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більшість респондентів у Південному (42,3%) та Східному (49,5%) регіонах, а 

також абсолютна більшість опитаних на Донбасі (61,2%). 

Невизначеною є й громадська думка відносно подальших дій щодо 

врегулювання конфлікту: 32,8% опитаних вважають, що слід продовжувати 

АТО до відновлення контролю України над окупованими територіями, 30,6% 

підтримують надання цим територіям особливого статусу у складі України, а 

17,9% підтримують відокремлення цих територій від України. Водночас, 

відносна більшість респондентів (47,9%) підтримують припинення будь-яких 

економічних зв’язків між Україною та територіями ДНР і ЛНР (включаючи 

соціальні виплати, постачання енергоресурсів, закупівлю вугілля тощо) до 

повного встановлення Україною контролю над цими територіями. Не 

підтримують такої ідеї 33,3% опитаних. Цю ідею підтримують абсолютна 

більшість опитаних на Заході (74,7%) і в Центрі України (53,7%), і не 

підтримують абсолютна більшість опитаних на Сході (50,1%) і Донбасі (52,8%). 

Ставлення до цієї ідеї на Півдні України не є однозначним. 

Відносна більшість респондентів (48,6%) підтримує думку, що громадян 

України, які підтримали російську агресію проти України, анексію Криму, 

сепаратистські рухи на Сході і Півдні, треба позбавляти українського 

громадянства. Не підтримують цю думку 33% опитаних. Підтримують таку 

думку абсолютна більшість жителів Заходу (77,4%) і Центру (56,0%), не 

підтримують – абсолютна більшість жителів Донбасу (50%). 

В українському суспільстві не існує одностайності і в оцінках поточних 

результатів Мінських домовленостей. Позитивно їх оцінюють 34% опитаних, 

негативно – 22,2%, нейтрально – 25,5%. Решта опитаних вагалися з відповіддю 

або нічого не знають про ці домовленості. Немає одностайної думки і в 

кожному з регіонів, за винятком Донбасу, де 57,1% позитивно оцінили поточні 

результати домовленостей.  

Обговорюють кризу на сході України та її причини західні аналітики. У 

своїх поглядах на першопричини сепаратизму на Донбасі вони розійшлися: 

якщо частина вбачає у них яскраво виражений російський слід, то інші 

дослідники пояснюють конфлікти на сході України кризою цінностей та 

національної ідеї. 

Так, наприклад, експерти «Фундації Карнегі за міжнародний мир» з 

Вашингтону Юджин Румер (колишній співробіник Національної розвідувальної 

ради США) та Ендрю Вайс (співробітник Ради національної безпеки США за 

адміністрації Клінтона) у статті в часописі The Politico висловлюють свої 

побоювання щодо неминучості розпаду України або, щонайменше, відколу від 

неї двох східних областей. Тамтешню кризу вони називають 

«невиразною громадянською війною». Найбільшою проблемою експерти 

вважають не загрозу вторгнення Росії, а ситуацію хаосу та безвладдя, що 

виникла у східних областях України, і яка, на їхню думку, спостерігається і на 

Півдні. За вплив, як вони відзначають, борються також різні «недержавні 

актори», такі, як організовані злочинні групи, олігархи та корумповані 

держслужбовці. У конфлікті намагаються побачити для себе сенс, щоб взяти у 

ньому участь, різноманітні опортуністи, найманці та божевільні. 

http://ipress.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpdGljby5jb20vbWFnYXppbmUvc3RvcnkvMjAxNC8wNS90aGUtdW5yYXZlbGluZy1vZi11a3JhaW5lLTEwNjY4NS5odG1s
http://ipress.ua/news/viyna_z_ukrainoyu_sprychynyt_gromadyansku_viynu__hodorkovskyy_61612.html
http://ipress.ua/news/rosiya_ne_vidmovylas_vid_idei_vtorgnennya_v_ukrainu__parubiy_56197.html
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          На думку Румера та Вайса, Путін вже не контролює сепаратистів у 

Донецькій та Луганській областях. Йому було б вигідно породити хаос на 

Півдні та Сході України, щоб чинити тиск на уряд у Києві. Проте, йому зовсім 

не вигідно окуповувати та анексувати величезну територію. Експерти не вірять 

в ефективність нинішніх санкцій США та ЄС і припускають, що Захід не 

готовий перейти до обмеження імпорту російських нафти і газу. Вони також 

побоюються, що український уряд (у якому дійсно можуть бути «фашисти», 

про що розповідає російська пропаганда) може наробити чимало помилок, що 

відріжуть шлях до мирного врегулювання, через свою вразливість до 

звинувачень у слабкості та капітуляції з боку власних громадян. 

Румер та Вайс дійшли висновку щодо необхідності міжнародного 

посередництва у врегулюванні кризи і пропонують покроковий механізм 

врегулювання, серед яких – залучення до внутрішньоукраїнських перемовин 

всіх політичних сил, проведення президентських і парламентських виборів 

після конституційної реформи та загальнонаціонального референдуму щодо 

поділу повноважень між центром і регіонами. 

           Майкл Кофмен, керівник програм і науковий співробітник Центру 

стратегічних досліджень в Інституті національних стратегічних досліджень 

Національного університету оборони США, у своїй статті в часописі The 

National Interest відзначає, що Україна занурюється в керований і некерований 

хаос, їй   треба змиритися з тим, що США та ЄС не готові воювати за неї. Тому, 

так чи інакше, українському уряду доведеться йти на компроміс з Путіним, 

враховуючи результати референдуму 11 травня 2014 р. в ДНР та ЛНР – надати 

автономію російськомовним регіонам, щоб Росія змогла зберегти свій вплив і, 

опосередковано, право голосу щодо стратегічної орієнтації України. На думку 

Кофмена, усе це слід записати до конституції або закону, що передавав би 

повноваження цим регіонам. Проте, враховуючи настрої українського 

суспільства і більшості політиків, такий варіант навряд чи можливий. Звертає 

увагу на себе ще один висновок американського експерта – антитерористична 

операція, яку проводить український уряд, є лише імітацією, що прикриває 

відсутність у нього інтересу придушити бунт, який підтримують росіяни. 

Кофмен переконаний, що єдиною метою АТО є демонстрація Заходу, що 

українська влада готова воювати за власну територію і здатна протистояти 

російському втручанню. Військова операція на Донбасі має підтримати 

нарратив, який виправдовує слушність політики Заходу щодо України, і 

водночас покращити настрої у суспільстві. Втім, вона не має на меті серйозних 

здобутків. Схоже, Київ повертається до своєї традиційної політики 

балансування між очікуваннями Заходу та гнівом Росії. 

Річард  Янгз, старший експерт програми демократизації та верховенства 

права аналітичного центру Carnegie Europe, професор міжнародних відносин 

Ворвікського університету, у колективному блозі Strategic Europe на веб-сайті 

центру розмірковує про небезпеки як децентралізації, так і федералізації для 

України. На його думку, обидві концепції криють у собі як загрози, так і 

можливості. Небезпека федералізації полягає лише у тому змісті, який вкладає 

у це поняття Росія. Суб’єкти федерації не повинні мати гарантований 

http://ipress.ua/mainmedia/sogodni_tilky_zahid_mozhe_zupynyty_putina_i_vryatuvaty_ukrainu_64971.html
http://ipress.ua/mainmedia/sogodni_tilky_zahid_mozhe_zupynyty_putina_i_vryatuvaty_ukrainu_64971.html
http://ipress.ua/mainmedia/yak_breshut_rosiyski_zmi_61089.html
http://ipress.ua/go/aHR0cDovL25hdGlvbmFsaW50ZXJlc3Qub3JnL2ZlYXR1cmUvdGhlLWJhdHRsZS11a3JhaW5lLXdoby13aW5uaW5nLTEwNDg0P3BhZ2U9c2hvdw==
http://ipress.ua/go/aHR0cDovL25hdGlvbmFsaW50ZXJlc3Qub3JnL2ZlYXR1cmUvdGhlLWJhdHRsZS11a3JhaW5lLXdoby13aW5uaW5nLTEwNDg0P3BhZ2U9c2hvdw==
http://ipress.ua/news/pid_chas_provedennya_ato_v_slovyansku_ne_postrazhdav_zhoden_myrnyy_zhytel__avakov_65251.html
http://ipress.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5jYXJuZWdpZWV1cm9wZS5ldS9zdHJhdGVnaWNldXJvcGUvP2ZhPTU1NjEy
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конкретний рівень політичного впливу на центр. Росія бачить федералізацію 

України як засіб для досягнення її нейтральності. Проте, у федераціях зовнішня 

політика, оборона та зовнішня торгівля залишаються у сфері відповідальності 

центрального уряду. Якщо Путін хоче, щоб східні регіони України проводили 

власну зовнішню політику, то Україна має стати конфедеративною, а не 

федеративною державою. Незалежно від обраної моделі – децентралізації чи 

федералізації – в Україні, на думку Янгза, має бути збудована демократія, що 

згладжуватиме етнічні та лінгвістичні поділи. 

Американсько-польська публіцистка та історик Енн Епплбом у статті в 

часописі The New Republic переконує, що Україна потребує не менше, а більше 

націоналізму. Вона констатує, що величезна більшість українських 

націоналістів ХХ століття загинула під час чисток, Голодомору та депортацій. 

Як наслідок, у 1990 році, коли СРСР почав розвалюватися, в Україні більшість 

населення становили люди, в яких не було ніякої національної ідентичності. 

Але на Заході почали з'являтися абсурдні статті, що застерігали від небезпек 

націоналізму в Україні.  Це не правильно. Бо українцям бракувало і бракує саме 

націоналізму. А без поширеного відчуття вірності своїй країні та патріотичного 

духу складно змусити працювати демократію. Люди ж, які очолили незалежну 

Україну, не були спроможні збудувати для неї нові інституції. Натомість, вони 

займалися самозбагаченням. Результат такої політики ми сьогодні бачимо на 

Сході: Донецьк, Луганськ, Слов’янськ, Дебальцево тощо – це приклад країни 

без націоналізму, країни корумпованої, анархічної, переповненої найманцями. 

Це люди, що стануть на бік тієї політичної сили, що заплатить чи пообіцяє 

більше. І хоча вони є меншістю, більшість не чинить їм опору. Ось, можливо, 

занадто гострі, але справедливі слова Епплбом: «Вона (більшість) пасивно 

спостерігає та, схоже, готова погодитися з будь-яким урядом, який прийде до 

влади. Це люди, що опинилися у своїх містах випадково, що взагалі не мають 

ніякого зв'язку ні з якою країною чи державою». 

Передумовою та однією з причин анексії Криму і нинішньої війни на 

Сході України автор вважає також прорахунки в етнонаціональній політиці, 

котра, хоча й проводилася, однак протягом усіх років незалежності натикалася 

на перешкоди і не відповідала загрозам та чітким проявам дезінтеграційних 

тенденцій.  «Гібридну війну» з боку РФ проти України слід розглядати і як 

апробацію «новітнього механізму» дезінтеграції незалежної держави через 

інформаційну атаку і пропаганду, шантаж федералізацією, провокування 

сепаратизму та підтримку тероризму, а також окупацію частини території  

суверенної країни.  

Забезпечення етнополітичної безпеки держави неможливе без досягнення 

етнополітичної стабільності. Адже захищеність будьякої соціально-політичної 

системи, зокрема, й етнополітичної, істотно ускладнюється чи 

унеможливлюється тоді, коли вона перебуває у нестабільному, 

розбалансованому стані. Про це, до речі, свідчать і політичні події початку 2014 

р. Спроби придушення та контролю протестного руху, в тому числі за 

допомогою прийняття антидемократичного законодавства, несумісного з 

реалізацією громадянами України демократичних свобод, гарантованих 

http://ipress.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5uZXdyZXB1YmxpYy5jb20vYXJ0aWNsZS8xMTc1MDUvdWtyYWluZXMtb25seS1ob3BlLW5hdGlvbmFsaXNt
http://ipress.ua/photo/ochikuvannya_65136.html
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Конституцією, призвели до масштабного конфлікту між владою та протестно 

налаштованими громадянами, дестабілізації суспільно-політичної ситуації, 

масової загибелі людей («Небесна сотня»). 

Дезінтеграція найчастіше призводить до скорочення контактів,      

послаблення взаємозв'язків та взаємодій між складовими системи (політичної 

нації, суспільства, держави, міждержавного утворення), а також занепаду 

діяльності спільних координаційних інститутів. Така ситуація спостерігалася 

після розпаду Радянського Союзу, коли союзні республіки ще тривалий час не 

могли сформувати цілісної системи господарства й управління, що позначилося 

на рівні життя населення. Невдоволення та ностальгія за Радянським Союзом 

превалювала у настроях населення колишніх республік, в т. ч. України. Згідно з 

опитуванням Інституту соціології НАН України, у квітні 2010 р. 63,4% 

респондентів в Україні схвалювали відтворення Союзу України, Росії та 

Білорусі, 26,6% були проти. За даними соціологічної служби «Рейтинг», 46% 

українців шкодували за СРСР, 36% - ні.  

Ситуація змінилася (хоч і не так кардинально, як могло б бути) після 

Революції Гідності. Опитування 2014-го року показало, що жалкують з приводу 

розпаду СРСР  33% респондентів, а 49% – ні. Відтак, з 2010 р. кількість тих, хто 

відчував ностальгію за СРСР, зменшилося майже у півтора рази. Соціологи ці 

показники прокоментували не так позитивними зрушеннями в Україні, як 

демографічними змінами, оскільки прихильниками СРСР є переважно люди 

похилого віку. 

Саме ностальгійні настрої за Радянським Союзом використала Російська 

Федерація під час анексії Кримського півострова, пришвидшивши цим 

етнополітичну дезінтеграцію України, оскільки частка тих, хто шкодує про 

дезінтеграцію СРСР, в Криму лишалася найвищою в Україні й соціологічно 

завжди становила більшість населення півострова. Возз’єднання Криму з 

Росією спочатку сприймалося як перспектива відновлення радянського рівня 

життя. За такої ситуації було реалізовано сценарій практично безкровної 

окупації півострова та приєднання його до Російської Федерації через 

порушення територіальної цілісності України, введення військ та проведення 

нелегітимного референдуму. 

Анексії Криму не визнають ані Україна, ані міжнародна спільнота: 

офіційно півострів має статус тимчасово окупованої території. Але за певних 

умов дезінтеграція може стати незворотною і набути своєї крайньої форми – 

сепаратизму, тобто перетворитися на один із різновидів націоналістичного 

руху, який має на меті створення самостійної держави.  

Окупація й анексія Криму стали першим етапом дезінтеграції України. 

Так званий кримський сценарій намагалися відтворити у східних та південних 

областях держави. За підтримки проросійськи налаштованих громадян, 

представників місцевої влади та правоохоронних органів диверсійні групи 

захоплювали адміністративні будівлі в багатьох містах Луганської та Донецької 

областей. Тоді ж сепаратисти оголосили про невизнання центральної влади та 

створення Луганської та Донецької республік. Спроби відтворити схожі 

сценарії в інших областях Сходу та Півдня України наразилися на опір 



66 
 

місцевих громадян та проукраїнських активістів, а також на спротив 

української армії. Згодом самопроголошені «ЛНР» та «ДНР» за вже 

відпрацьованим у Криму сценарієм провели місцеві референдуми про 

відокремлення з подальшим приєднанням до РФ. Усе це супроводжувалося 

інформаційним тиском з боку Росії. 

 Подібний сценарій Росія застосувала раніше в Грузії: спочатку 

підживлювалися сепаратистські настрої в Абхазії та Південній Осетії, а згодом, 

у 2008 р., здійснено напад на її територію. Російсько-грузинська війна 

завершилася відокремленням Абхазії та Південної Осетії та проголошенням їх 

республіками. Так само Росія сприяла дезінтеграції Молдови, політично, 

фінансово та військово підтримуючи невизнану Придністровську республіку. 

Застосування всіх новітніх механізмів етнополітичної дезінтеграції 

незалежної держави  дістало продовження вже в Україні. А метою дезінтеграції 

нашої та інших пострадянських держав є економічне послаблення та 

блокування євроінтеграційних перспектив. 

Запобігти етнополітичним конфліктам має зважена й водночас гнучка 

етнонаціональна політика держави. Однак напрацюванню та реалізації єдиної, 

злагодженої загальнонаціональної етнополітики в Україні впродовж усіх років 

незалежності перешкоджали регіональні відмінності. Тому знайти оптимальне 

співвідношення загальнонаціональних та регіональних інтересів у межах 

державної етнополітики політичній еліті України тривалий час не вдавалося. 

Державна етнонаціональна політика України була консервативною, але 

вважалася ефективною з огляду на відсутність етнічних конфліктних ситуацій. 

Дестабілізаційний потенціал «гібридної війни» за участю Російської Федерації 

спонукає до боротьби за збереження територіальної цілісності, кардинального 

перегляду засад етнонаціональної політики та політики національної безпеки 

України. 

 Стосовно останнього, виникає гостра необхідність враховувати конкретні реалії 

війни на Донбасі, не зовсім сприятливаі для нашої країни і такі, що ускладнюють мирний 

процес. Їх назвав представник України у підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної 

групи в Мінську Євген Марчук.  

По-перше, Україна воює не з розрізненими бандформуваннями, а з регулярними, 

гарно підготовленими підрозділами російських збройних сил. Але Росія не приймає і не 

прийме до розгляду жодного проекту договірного документу, у якому буде найменший 

натяк на її участь у війні на Донбасі.  

По-друге, лідери ДНР та ЛНР Захарченко і Плотницький, всі командири 

незаконних військових формувань не зацікавлені в мирному врегулюванні, оскільки 

знають про відповідальність, яка їх чекає в Україні.  

По-третє, Путін і його найближче оточення переконані, що ні НАТО, ні США не 

направлять в Україну свої військові підрозділи, не бояться українського військового та 

економічного потенціалу.  

По-четверте, Україна не зможе один на один вистояти проти Росії без величезних 

жертв, а лише за міжнародної підтримки провідних країн – членів НАТО США, 

Великобританії, ФРН.  
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По-п’яте, закінчилася ера Барака Обами, новим президентом Сполучених Штатів 

став прагматичний Дональд Трамп, зацікавлений у відновленні повномасштабних 

економічних зв’язків з Росією. Серйозно впав рейтинг Ангели Меркель в Німеччині, де 

навесні 2017 р. відбудуться парламентські вибори. Існує також серйозна загроза перемоги 

на президентських виборах у Франції проросійських сил. Всі ці фактори грають на руку 

Росії, зацікавленої в дезінтеграції Європейського Союзу і послабленні у ньому 

проукраїнської коаліції.  

По-шосте, Путін не буде дотримуватися мінських домовленостей. У крайньому 

випадку, він буде маневрувати чи трактувати їх по-своєму. Отже, дієвим  може бути лише 

ефективний міжнародний механізм невоєнного примусу Росії до миру. Воювати з Росією 

за Україну ніхто не стане.  

По-сьоме, будь-який міжнародний формат з врегулювання ситуації на Донбасі без 

участі Росії не буде дієвим.  

По-восьме, малоймовірно, що в Україну прибуде миротворча місія ООН (потрібне 

рішення Ради Безпеки ООН, де Росія має право вето). Збройна поліцейська місія ОБСЄ 

зможе пробитися, але для цього також необхідна згода всіх сторін, між якими існують 

серйозні протиріччя.  

По-дев’яте, Путін переконаний, що ніхто не піде війною проти Росії, а у владі він 

буде знаходитися стільки, скільки захоче. 
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Висновки 
Як бачимо, на 23-му році незалежності Україна зазнала агресії з боку 

свого північного сусіда – спочатку в брутальний спосіб був анексований Крим, 

а потім розпочалася затяжна війна на Донбасі. Всі ці військові операції Росії 

відбуваються під потужним інформаційним прикриттям і в спосіб, характерний 

для агресивних дій сильних держав – «гібридна війна», що свідчить, за аналізом 

експертів, про повернення до методів світової силової політики ХІХ ст. 

Оскільки під вплив путінської пропагандистської кампанії попали не 

тільки більшість жителів самої Росії, але й частина населення України, у першу 

чергу Півдня і Сходу, виникає потреба спростувати як історичні міфологеми 

російських політтехнологів, так і розвінчати вигадки і брехню офіційних 

російських мас-медіа стосовно поточних подій в Криму і на Донбасі. 

По-перше, ми, зробивши екскурс в історію освоєння Криму, починаючи 

від кіммерійців, скіфів, таврів, грецьких колоністів і завершуючи епохою 

Кримського ханства і козацьких походів, довели неспроможність претензій 

Росії на історичну приналежність їй півострова. По-друге, історичні факти 

повністю спростовують вигадки російської пропаганди стосовно якогось 

окремого регіону під назвою Новоросія, який, мов, освоєний російськими 

колоністами. Навпаки, піонерами у воєнному і господарському освоєнні Дикого 

степу, на теренах якого сьогодні знаходяться українські Донецька і Луганська 

області, стали козаки Війська Запорізького.  

Таким чином, незважаючи на кількісну перевагу у Криму етнічних росіян, 

що стало результатом переселенської асиміляторської політики царату і 

радянської влади, півострів, за всіма міжнародними правовими актами, 

належить Україні, а його анексія Російською Федерацією нічим не 

відрізняється від анексії Судетської області Чехословаччини нацистською 

Німеччиною у 1938 р. (тоді Франція та Великобританія мали статус гарантів 

недоторканості території Чехословаччини).  Якщо вже говорити про історичні 

права на Крим, то їх, з формальної точки зору, можуть пред’являти Греція, 

Італія, Туреччина, не кажучи вже про кримських татар, котрі після жорстоких 

поневірянь, викликаних насильницьким виселенням у 1944 р., вчергове, 

завдяки імперським амбіціям російського очільника Путіна, опинилися ізгоями 

на своїй історичній батьківщині. 

Стосовно Донбасу, то, поряд із чисто військово-політичними аспектами 

проблеми, варто звернути увагу на ряд особливостей. За індексом людського 

розвитку (ІЛР) Луганська та Донецька області стабільно займають в Україні 

останні місця — 26–27. І це попри те, що за розвитком ринку праці, 

матеріальним добробутом, фінансуванням людського розвитку Донеччина до 

останнього часу стояла на 4–9 місці в Україні. Такий «багаж», особливо в 

умовах військового протистояння, не сприяє державотворчому процесу і 

призводить до відповідних наслідків, а саме: 

    Перше. Східна Україна і Донбас як її головна частина, сьогодні слабко 

інтеґрована в загальноукраїнські процеси, розмовляє переважно російською, 

слухає і дивиться переважно російські та місцеві канали, читає російські та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
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місцеві газети, має своїх місцевих лідерів, визнає російських і радянських 

героїв та авторитетів і не демонструє потреби міняти такий стан речей. 

   Друге. Населення цих територій має свою систему цінностей, яка не 

збігається із системою цінностей Заходу і Центру, відрізняється прагматизмом 

та практичністю. 

   Третє. Попри порівняно велику кількість громадських організацій, на 

Донбасі вони заполітизовані і не створюють консолідованого громадського 

руху, який був би опорою сучасному процесу державотворення. Більше того, 

частина громадських рухів підтримують євразійські пріоритети, часті явища 

псевдо-громадських об'єднань, які створюються «під вибори». 

   Четверте. Політичні партії, популяні у цьому регіоні,  мають яскраво 

виражений патронажний характер. «Ідеологічні» ж та «харизматичні» партії на 

Сході України не знаходять суттєвої підтримки. 

  П’яте. Незважаючи на високий економічний потенціал Донбасу, де до 

початку військових дій створювалося 25% ВВП України, економіка його є  

проблемною для держави внаслідок кланового характеру і сепаратистських 

настроїв, продемонстрованих ще  на президентських виборах 2004 р. і 

«помаранчевої революції», а потім Євромайдану 2013-2014 років, 

індустріального і переважно застаріло-технологічного наповнення, кризи 

вугільної галузі, шахти якої  водночас є містоутворюючими підприємствами. Їх 

закриття може спричинити соціальний вибух і сприяти подальшій 

криміналізації регіону. 

   Шосте. Історично сформовані установки мешканців регіону не є 

антиукраїнськими та антидержавними, але створення суттєво відокремленого 

інформаційного простору, цілеспрямований вплив на населення призвело, 

врешті-решт, до небажаних ситуативних результатів у вигляді, перш за все, 

несприйняття зміни влади в Києві на початку 2014 р. і підтримки створення 

сепаратистських ДНР та ЛНР. 

   Сьоме. Індиферентність населення Донбасу до ідеологічних, мовних, 

релігійних, культурних проблем залишає добрі шанси для корекції його 

ціннісних установок, — як в плані «творення українців», так і інших 

етномовних, релігійних тощо спільнот. 

   Восьме. Змінити систему цінностей людності регіону можна тільки на 

основі ліквідації кланово-олігархічної системи економіки, часткової зміни роду 

занять населення, підвищення культури виробничих процесів в індустріальній 

сфері, люстрації недоброчесних урядовців та правоохоронців з одночасною 

тривалою багаторічною комплексною правовою, освітньою, культурологічною, 

духовною та іншою роботою,  насамперед серед молоді. Проте попередньою 

умовою втілення в життя таких планів має стати звільнення Донбасу від 

сепаратистів та їх російських покровителів. 

    Дев’яте. Схід України в інтегративних процесах сучасного 

державотворення займає центральне, вирішальне місце. По суті, сам 

державницький «Український проект» буде успішним або не успішним у 

сучасних вимірах в залежності від того, як скоро і як глибоко Схід, зокрема, 

Донбас, буде інтеґрований в державотворчі процеси. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8
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