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КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ВІД СЕРЕДИНИ ХX 

СТ. 
 

У статті розглядаються питання українсько-кримських відносин від давніх часів 
до сучасності. У ній підкреслюються давні тісні зв’язки Криму з українською територією 
та з українським народом, з його впливом на розвиток кримсько-татарської 
державності, економіки, культури, що були зумовлені континентальною єдністю 
географічного розташування.  

Основний акцент статті зосереджено на подіях історії від середини XX 
століття, зокрема під час Великої Вітчизняної війни, і до сучасного періоду, коли 
Кримський півострів перебував у підпорядкуванні то Росії, то України, з якою в 
кримсько-татарського народу були найтісніші й вигідні економічні та політичні зв’язки. 
Через те після Великої Вітчизняної війни Кримська адміністрація почала домагатися 
підпорядкування Криму українському уряду, який зміг би ефективніше допомагати 
кримсько-татарському народові відновлювати повністю зруйновану в час війни 
промисловість, сільське господарство, освіту, культуру, санаторно-лікувальну систему 
Криму. 

Аналізуються окремі причини погіршення російсько-українських відносин щодо 
Криму вже в нинішній період історії, що призвело до певних протистоянь між 
незалежною Українською державою і Росією.  

На підставі реальних історичних джерел у статті подаються факти про 
відновлення соціально-економічного та суспільно-культуного життя Криму, коли від 1954 
р. він перебував під егідою Української державності. Також розглядаються проблеми 
нової насильницької окупації Кримського півострова і підпорядкування його Російській 
Федерації в сучасний період. 

Ключові слова: татаро-ординські походи на Україну, депортації, переселення, 
«подарунок» Україні, відродження, самовизначення, привласнення флоту, окупація. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Українсько-кримські відносини в історії 
України починалися з перших років нового тисячоліття, коли після завоювання 
європейських племен Галлії (пізніше Франції) Юлієм Цезарем кельтське плем’я русів-
русинів  почало розселятись у східних регіонах європейського материка, зокрема, у 
Подунав’ї, Причорномор’ї, на Кримському півострові, у Подніпров’ї. Тож першими 
роками нової ери в Криму існували такі руські міста, як Россіа – поблизу Керчі, Рос, 
Рософар, Россіки – поблизу Євпаторії, а Тендрівська коса ще мала назву Росса. Східні 
автори повідомляли, що в VII ст. кельтський народ росів розселився і на північних 
територіях Азовського побережжя.  

За перших Рюриковичів (ХІ ст.) на Таманському півострові Чорного моря в 
Тмутороканському князівстві, яке поширювалось і на сході Кримського півострова, 
правив чернігівський князь Мстислав. До того ж, Київському князівству належали землі в 
гирлі Дніпра – на Білобережжі і в північній частині Криму – поряд із грецькими 
колоніями, і на південному побережжі – Корсунь (пізніше – Херсонес) та ін.  

У середовищі русів у Криму існувала тоді й руська писемність, котра виникла ще в 
епоху Трипільської культури в ІІІ ст. до нової ери у Подніпров’ї та Причорномор’ї. 
Відомо, що в перші віки нової ери руси мали перекладені руською мовою Євангеліє і 
Псалтир, ще до появи слов’янської абетки.    

Крим був тісно пов’язаний з Україною і в період монголо-татарської навали і після неї 



– в епоху козацько-гетьманської держави, коли козацька сила обороняла Подніпров’я від 
ординських грабувань, які виводили з України сотні тисяч полонених, які 
перетворювались у Криму в землеробів. Саме завдяки їм тут вдалося розвинути  поливне 
землеробство, садівництво, домобудівництво. 

Зв’язки Криму з Україною зміцнилися після завоювання півострова – за допомогою 
козацтва – Російською імперією у XVIII ст., оскільки українська територія і Кримський 
півострів мали спільну материкову єдність. І це сприяло розвитку економічних, 
торговельних і культурних відносин. У роки Великої Вітчизняної війни Крим був 
окупований німецько-фашистськими військами. А після завершення війни знову 
підпорядкувався Російській Федерації. Проте його економічне становище було тяжким. 
Тому 1954 р. на прохання кримської влади він був підпорядкований Україні. Але вже в 
наш час – анексований. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичною основою статті 
послужили дослідження українських і російських дослідників і політичні концепції 
сучасних російських й українських політичних діячів – П.Н. Надинського, А. Аджубея, В. 
Жириновського, С. Караганова, О. Лисенка, В. Сергійчука, С. Кульчицького та ін.; а також 
дослідницькі праці Інституту історії АН України та видання архівних джерел щодо цього 
питання.  

Формулювання мети статті полягає в глибшому розумінні українсько-російських 
проблем щодо Криму та визначенні в якійсь мірі нових засобів для їх розв’язання.   

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. З давніх часів Кримський півострів заселявся й 
утверджувався землеробським населенням, яке жило на території Придніпровсько-
Карпатського регіону. Спочатку це були племена так званої «трипільської культури», 
пізніше тут з’явилися руси-кельти, які переселились у регіон Подунав’я та Причорномор’я 
після того, як римський полководець Юлій Цезарь 56 р. підпорядкував собі Галлію [1, c. 
135–157]. Згодом русів-кельтів у європейських літописах називають рутинами, по-
слов’янськи русинами. Вони спочатку переселяються в Подунав’я, згодом частина їх 
вирушила до Криму й Кубані [2, c. 3]. Звідси вони піднімаються вгору по Дніпру й 
оселяються на території гирл притоків Дніпра: Трубежа, інших правих притоків, яким і 
дають назви Рось, Росава та Росавиця, а також у гирлі Десни.  

Коли сюди прийшли із заходу слов’янські племена, вони почали між собою 
торгувати, спільно оборонятись, відганяти ординців. Слов’яни ж називали цю територію 
руською землею. І згодом слов’янське населення цього регіону іноземні хроністи почали 
називати русами. А на початку VII ст. недалеко від правих притоків Дніпра – Рось, Росави 
та Росавиці – полянське плем’я слов’ян, якими правили три князі – Кий, Щек і Хорив, 
створюють  опорний пункт свого мирного існування – город-фортецю Київ, який став 
центром економічно-торгових відносин у Подніпров’ї та захисту від кочовиків. Цим було 
забезпечене мирне існування всього населення Подніпровського регіону. 

Невдовзі Київські володарі поширили свою владу на південні території 
Подніпров’я і частково встановили економічні відносини з Кримським півостровом, який 
був частиною Подніпровського материка і протягом століть його заселяли українці, 
переважно – це були бранці, хлібороби, яких вивозили з України кілька століть поспіль 
татарські грабіжницькі нападники і перетворювали їх у рабів. Вони становили більшу 
половину населення Кримського ханства вже в XVII ст. За даними турецького хроніста, за 
переписом 1666 р. у Криму було 720000 населення. З них «ясиру козацького», тобто 
українських бранців, було 400000. Наші дослідники вважають, що татари і турки вивели з 
України близько двох мільйонів українців. З них у Криму могло лишитися не менше 
половини [3, c. 130–144]. 

Упродовж багатьох століть півострів потерпав від грабіжницьких нападів сусідніх 
держав, які утворювали тут свої торгові колонії або підпорядковували півострів своєму 
правлінню, як це робили греки, монголо-татарські кочові орди, а згодом – турецькі 



завойовники. І тим самим вони зробили півострів центром своїх грабіжницьких нападів на 
сусідні народи і, насамперед, на Подніпровську Україну. Така ситуація тривала кілька 
століть. Кримський півострів переходив час від часу в руки правителів сусідніх держав. І 
це повторилось і в XX ст., коли європейський материк потерпав від нової агресії з боку 
фашистських правителів, які розв’язали на європейському континенті Другу світову війну.   

Німецько-фашистські війська окупували Україну і Кримський півострів. Але тут 
вони зіткнулись із партизанським рухом, який виник унаслідок жорстокого окупаційного 
режиму. Діяло тут і підпілля, що було створене радянською владою. Окупаційна система 
змушувала населення працювати в так званих «державних маєтках» чи в «громадських 
господарствах», – виробляти для окупантів продовольство та предмети побуту.  

Водночас німецько-фашистські окупанти почали примусово вивозити до 
Німеччини молодь, як це робилось у всій окупованій Україні. Адже німецькій імперії 
вкрай були потрібні робочі руки. Крім того, німецько-фашистські окупанти оголосили, що 
Крим, цей благодатний півострів, мусить бути заселений німцями, оскільки там ще раніше 
з’явилися німецькі колоністи. Перебрати до своїх рук Кримський півострів прагнула ще й 
Туреччина, адже в попередні століття вона тут мала повне владарювання. 

Оскільки місцеве населення чинило опір діям німецько-фашистської влади, 
окупанти почали масово розстрілювати тих, хто, на їхній погляд, негативно ставився до 
них, або кого запідозрювали в участі в партизанських загонах. 

Офіційна статистика повідомляла, що тоді в Криму діяло понад двісті підпільних 
організацій і груп, які знищили тут до 30 тисяч окупаційних військ, висадили 3 залізничні 
станції, 55 залізничних і шосейних мостів, 13 танків, пустили під укіс 79 військових 
ешелонів тощо [4, c. 272].   

Водночас самі учасники цього руху опору потерпали від нестачі бойового 
озброєння і найбільше – продовольства та ліків, і масово гинули від того. Так, із 1800 осіб, 
що перебували в партизанських загонах у червні 1942 р., до листопада того ж року 
залишилося тільки 480 осіб [4, c. 273]. Певна частина татарського населення, як згодом 
пояснювала радянська влада, крім усього іншого, спочатку піддалась агітаційній ідеології 
німецького проекту «Крим для татар». Нова окупаційна адміністрація, щоб посіяти 
ворожнечу між різними етнічними групами кримського населення, обіцяла татарам 
передати їм кращі землі, сади й виноградники, звільнити їх від податку та водночас 
залучала татарське населення до окупаційної поліції тощо. 

Згодом, після вигнання окупантів, це стало приводом для більшовицької влади 
висунути звинувачення всьому татарському населенню в зраді й розпочати його 
депортацію з Криму [4, c. 386]. Лише за 1944 рік було вивезено з півострова до Середньої 
Азії понад 188 тис. кримських татар. Одночасно було депортовано 14,4 тис. греків, 12 тис. 
болгар, понад 11 тис. вірмен, 105 турків та інших [4, c. 281]. 

У боях за Крим загинуло чимало українців. Більшість виявила небачену мужність і 
героїзм, про які донині оповідають легенди. Хоча за це радянська влада їм не дякувала. 
Більше того, депортація торкнулась і українського населення, серед інших й учасників 
патріотичних національно-визвольних організацій у Криму, як і по всій Україні. Зокрема, 
почались багатотисячні депортації із західного регіону України. Українцями, як і 
татарами, заселили численні концтабори Сибіру, Далекого Сходу і Півночі Росії. 

Після завершення війни – уже в червні 1945 р. – Кримська Автономна Республіка 
була передана – рішенням московсько-кремлівської влади — Росії вже як окрема 
Кримська область. 

Почалась відбудова зруйнованої економіки Кримського регіону, сільського 
господарства й промислових об’єктів, житла, культурно-освітніх закладів тощо. Загальні 
збитки в часи війни становили близько 6 млн. руб. 

І знову велика частина людських і матеріальних затрат упала на Україну, з якою 
півострів Крим був органічно з’єднаний. Адже 55 відсотків привезених з Росії 
переселенців повернулись назад. До Криму прибуло багато переселенців, передусім з 



України, які в стислі терміни відбудували 2161 промислових об’єктів, відновили 18 тис. га 
поливних земель, відбудували 173 школи, 27 дитсадків, майже 130 тис. кв. м житлової 
площі [4, c. 283–284] тощо.  

Але несподівано над Кримом нависла нова стратегічна перспектива: у 
європейських колах, наближених до московсько-більшовицького уряду, знову заговорили 
про необхідність передати Крим євреям, оскільки саме єврейські зарубіжні організації, 
зокрема із США, допомагали українському урядові.  

У єврейських колах знову з’явилась ідея про створення в Криму єврейської 
держави, котра мала б стати духовним центром «усього світового єврейства».   

Уперше, як відомо, це питання було порушене ще 1922 р., коли Жозеф Розен, 
директор російського відділу єврейської благочинної організації «Джойнт», яка виділяла 
кошти голодуючим євреям у Росії, висунув ідею творення в Криму єврейської держави. 
Адже ще до революції єврейське населення вже придбало на півдні України 1,2 млн га 
землі, зокрема – 208 тис. га в Криму. І ця ідея кілька років підряд обговорювалась у вищих 
урядових і партійних органах. Свого часу її схвалювали Л. Троцький, Л. Каменєв, М. 
Бухарін та інші лідери більшовиків. Але деякі інші діячі єврейського походження 
відмовлялись від цієї справи: «Схід нас не влаштовує, він вимагає енергії українця-
піонера, а євреям потрібні вже обжиті райони... добре було б... Крим приєднати до 
України, бо з українським урядом легше практично вести справу», – заявив один із 
єврейських діячів С. Любарський [4, c. 290].  

До того ж, ці ідеї викликали спротив і в урядових колах Радянського Союзу 
післявоєнного періоду та особисто з боку Й. Сталіна. Він боявся, що ця «Нова Палестина» 
під боком у нього стане плацдармом для поширення впливу американців. Він же планував 
спрямувати єврейський рух на Близький Схід, щоб звідти витіснити Британську імперію й 
підпорядкувати цей регіон своєму впливу. Через те він дає вказівку заселяти Кримський 
півострів росіянами та українцями, не допускати туди єврейських переселенців, а 
допомагати євреям з України виїхати до Польщі, Румунії, Палестини, Ізраїлю. 

Ця остання єврейська держава виникла й утверджувалась саме за підтримки СРСР. 
Вона була проголошена 15 травня 1948 р. Але Ізраїль почав відразу ж орієнтуватись на 
США і це викликало в Радянському Союзі невдоволення та навіть гоніння на євреїв з боку 
урядових структур. 

Тож ця ідеологічна ситуація завершилась передачею зруйнованого війною Криму 
Україні в лютому 1954 р. Згодом це назвали «царським подарунком» Україні вже нового 
очільника СРСР Микити Хрущова, нібито, на честь 300-річного ювілею так званого 
«возз’єднання України з Росією» за часів Богдана Хмельницького.  

Чому після завершення Другої світової війни Крим був переданий («подарований») 
Україні? Дослідники цієї проблеми стверджують, що головна причина такого «подарунка» 
полягала в критичному економічному становищі післявоєнного Криму, а не у відзначенні 
300-літнього ювілею Переяславської ради, котра лише усно проголосила протекторат 
Московського царства щодо України, а насправді, перетворила її у свою колонію. 

Відомо, що під час отих переяславських перемовин московський уряд навіть не 
підписав жодної угоди з Гетьманською Україною. Проте вже пізніше цей протекторат – у 
вигляді усних обіцянок – був використаний царськими політиками для ствердження 
власної, нібито, добропорядності московсько-царського уряду й вияву ідеї «дружби 
народів» і жертовності в ім’я «братської єдності», аби утримати багаточисленний 
український народ у межах Московського царства, яке вже згодом – від 1725 р. – було 
названо «Росією».  

Головна мета цієї політики полягала в тому, щоб проковтнути Україну й не 
допустити її суверенного існування, включити її як провінцію до складу Російської 
імперії. Адже від з XVIII ст. Україна стала житницею цієї держави. 

   І найяскравіше вже в новітні часи після Першої світової війни – економічна 
ситуація на півострові розв’язувалася московським урядом лише для власної користі та за 



рахунок України. Так само і після Другої світової війни московсько-більшовицький уряд 
тим же способом – зокрема, переселеннями українського трудового люду з усіх областей 
України (окрім західних) – розв’язував економічну проблему Криму [7]. І все ж 1950 р. 
промислове виробництво в Криму наблизилось тільки до 57 відсотків довоєнного рівня, а 
в інших галузях – лише до 30-35 відсотків. Зокрема, металургійна промисловість дала 
тільки 4 % від довоєнного рівня, енергетична – 3 %, товарів широкого вжитку – 13 % та ін. 
Не був відбудований і жоден вантажний порт. 

Після війни велика кількість орних земель кримського півострова лишилась не 
освоєною. Через те площа посівів зернових культур була меншою, ніж до Першої світової 
війни – до 1913 р. Занедбаними лишилися садівництво, виноградарство, тваринництво та 
інші галузі економіки. А головне – зменшилось чи не в 10 разів постачання Криму 
прісною водою. Зменшилася також кількість санаторіїв і будинків відпочинку, шкіл, 
магазинів (до війни їх було 2703, у 1953 р. – лише 87) тощо [8].  

З усього витікало, що Крим без України не зможе вийти з такого критичного 
становища. І саме це усвідомлювали вже й нові московсько-більшовицькі лідери, серед 
яких першим секретарем ЦК КПРС 1953 р. був обраний Микита Хрущов, недавній голова 
Ради Міністрів УРСР і перший секретар ЦК КП(б)У. 

Він першим з усіх комуністичних радянських лідерів наважився поїхати до Криму 
та особисто ознайомитись із його становищем.  

Його вразила висохла кам’яниста земля незораних полів, що заросла бур’янами, 
порожні українські села й татарські аули, ще з часів війни розбиті танки та артилерійські 
гармати вздовж зруйнованих доріг. Його зустрічали інколи сірі натовпи змарнілих, 
знеможених людей, які кричали, що їх сюди насильно «пригнали», «обдурили», що в них 
тут немає житла й просили допомоги. Так згадував про ці зустрічі Хрущова з кримчанами 
його зять О. Аджубей [7]. 

Звичайно ж, Хрущов одноосібно не міг вирішити долю Криму. Але цю інформацію 
він подав і російському, й українському урядам і почав вести з ними переговори про 
допомогу півострову. Він розумів, що Крим віддавна став частиною України, пов’язаний 
історично й географічно з українським материком, що він був «в економічному просторі 
України». Тож зв’язок із нею – це найліпший вихід для надання негайної допомоги 
Криму. 

Розпочалися переговори з керівними органами Російської Федерації, у Раді 
Міністрів РСФСР, Президії Верховної Ради РСФСР, з урядом України та владою Криму. 
Наслідком цих переговорів було оголошення постанови про те, що уряд РСФСР «вважає 
за доцільне передати Кримську область до складу Української Радянської Соціалістичної 
Республіки». Це рішення було надруковано в урядовій газеті «Радянська Україна» від 27 
лютого 1954 р. [6, c. 522] 

Український уряд, обговоривши це подання, висловив «сердечну подяку» 
російському урядові «за цей великодушний, благородний акт братнього російського 
народу», бо «український народ із почуттям глибокого задоволення й палкої вдячності 
зустріне рішення про передачу Криму до складу Української PCP як нове виявлення 
безмежного довір’я і щирої любові російського народу до українського народу.» [8, c. 
437–438].  

Дослідники стверджують, що цей акт передачі чітко відповідав усім юридичним 
міжнародним документам про укладання подібних угод (це стаття 15–16 Конституції 
УРСР 1937 р., стаття 16-та Конституції РРФСР). Оскільки в цих домовленостях 
передбачалась зміна державних кордонів, їх мали затверджувати загальносоюзні органи 
влади. Виходячи з цього, на обговореннях Президії Верховної Ради СРСР вказувалось, що 
Кримська область прилягає до території України, «будучи немов би природним 
продовженням південних степів України», а економіка області «тісно пов’язана з 
економікою Української Республіки», тож передача Криму Україні «є доцільною і 
відповідає загальним інтересам Радянської держави».  



Після обговорень був затверджений указ про передачу Україні Кримської області 
від РРФСР. Він був затверджений 6 квітня 1954 р. Верховною Радою СРСР. Вища влада 
тогочасного Криму схвально поставилась до цієї акції, заявивши, що віднині Крим «буде 
розвиватися ще швидше і повнокровніше» [12]. 

У дійсності, московський уряд передав розорений понівечений війною Крим 
Україні, щоб вона його відродила, але звісно, як зауважили сучасні дослідники, «Крим 
переходив у підпорядкування Києву так само відносно, як підпорядковувалась цьому 
субцентру влади вся Україна» [13]. Адже в розпорядженні Москви залишались майже всі 
наукові установи Криму, більшість санаторіїв і т. д. До того й Севастополь з 1948 р., хоча 
й мав республіканське підпорядкування, не набув повної автономії від столиці Криму – 
Сімферополя і не був виділений в окрему адміністративну одиницю, а залишався під 
спільним самоврядуванням Криму. 

Тож державні документи показують, що ніякого «подарунка» на честь 300-ліття 
Переяславської ради Хрущов не робив. Передача Криму Україні від Росії була з причин 
кризового економічного становища півострова. І відбулася ця передача у повній 
відповідності до міжнародних законів і здійснена не однією особою Хрущова, а всіма 
вищими державними органами влади СРСР, РРФСР і УРСР, аби витягти весь півострів із 
глибокого занепаду. 

Щоправда, згодом радянська влада використала цю подію для пропагандистського 
спектаклю, як і відзначення 300-х роковин Переяславської Ради, що поклала початок 
колоніальної залежності України від Московського царства, або в устах імперських і 
більшовицьких агітаторів – «воссоединения» України з Росією. Офіційно ж було заявлено, 
як сказав К. Ворошилов, що цей акт передачі Україні Криму творився «на дійсному 
розумінні і шануванні взаємних інтересів, спрямованих на процвітання всіх союзних 
республік» [6, c. 526]. 

Насправді ж оте «процвітання» дісталося лише Російській державі, яка позбулася 
цього вщент зруйнованого регіону, який мав витягти з її бюджету чималі мільярди коштів 
і мільйони робочих рук. 

Цікаво, що закордонна національна українська преса пояснювала акт передачі 
Україні Криму як перемогу «націоналізму землі Української», який став нібито загрозою 
для цілої більшовицької імперської системи. Бо, як ідеться в пресі, Кремль, готуючись до 
протистояння з іншими державами, боявся «українського ножа в імперську спину», тому й 
прагнув тим подарунком «утримати Україну у війні при Московії». 

Такі приписування заслуг «українському націоналізму», звичайно, підстав не мали. 
А щодо утримання України «при Московії» саме цим актом передачі зруйнованого Криму 
під опіку України теж виглядає сумнівним. Адже, щоб підняти абсолютно розвалену 
область, потрібно було відривати від українського народу досить відчутні матеріальні 
затрати й залишати населення республіки на тривалий час у злигоднях післявоєнної доби. 
Найрадше союзний центр намагався за рахунок України відродити Крим з його 
курортною індустрією, пільгами якої буде користуватись усе та ж Росія. Про це згодом 
засвідчили численні факти. 

Тож відразу український радянський уряд започаткував будівництво Північно-
Кримського каналу, щоб український Дніпро негайно забезпечив і населення, і поля 
Кримського півострова прісною водою; відразу ж українські електростанції почали 
спрямовувати туди ж свою електроенергію, а з України почали переселяти на півострів 
хліборобів і людей технічних і будівельних професій. 

Лише 1955 р. було переселено з України майже 18 тисяч українських родин. 
Розпочалось будівництво портів у приморських містах, зокрема в Ялті, Керчі, Феодосії; 
спорудження житлових будинків, водопроводів, птахофабрик, шкіл, дитячих садків, 
м’ясокомбінатів, молокозаводів та ін. Відразу ж почалася розширюватись мережа 
санаторіїв і будинків відпочинку. На території південної України навіть припинилося 
будівництво споруд із ракушняку, який вироблявся в Криму, бо він тепер повністю йшов 



на будівництва, що велися на півострові. Тільки до Криму везли з поліських районів 
України будівельний ліс, а Росія перестала його туди постачати, бо його вже не вистачало 
для власних потреб. 

Також у Криму відроджувалося садівництво і виноградарство, куди вкладала великі 
кошти тільки Україна. 

Почало зростати і промислове виробництво, вироблення електроенергії, 
будівельних матеріалів тощо. Через десять років в економіку Криму Україна вже вклала 
поняд 1,5 млрд. крб. Виробництво м'яса збільшилось до 160 відсотків, молока – понад у 2 
рази, винограду – у 14 разів. Майже в 4 рази збільшилась підготовка спеціалістів з вищою 
та середньою освітою. 

І всю цю розбудову робили українські робітники і селяни, яких постійно набирали 
з різних областей України. 1970 р. в Криму вже проживало 361,5 тис. українських 
переселенців. 

Невдовзі для їхніх дітей у Криму почали запроваджувати й українські школи, хоча 
російська мова вважалась мовою офіційного діловодства. Через кілька років і партійне 
керівництво Криму заговорило українською мовою. Адже цими роками почала зростати 
роль українських кадрів у всіх партійних і державних органах. 

Після смерті Й. Сталіна почалась деяка лібералізація радянської влади, 
приглушилася гостра боротьба з «українським буржуазним націоналізмом» і зросійщення 
керівного персоналу. Вперше за роки радянської влади вищим партійним керівником в 
Україні став українець Олексій Кириченко, який оточив себе українськими кадрами. Уже 
1954 р. в новообраному ЦК КП(б)У українських комуністів збільшилось від 62 до 72 
відсотків. В Україні розпочався процес українізації в освіті, у науці, і в культурі [4, c. 307]. 

Але незабаром у Криму з’явилися листи якихось груп батьків, які протестували 
проти навчання їхніх дітей українською мовою. Тож під тиском московського центру – 
нібито, щоб не допускати розширення цих протестів, – кримські чиновники почали 
згортати українізацію шкіл уже з початку 60-х років. А вже на початку 70-х років у Криму 
лишилася тільки одна українська школа в Симферополі. Через рік зникла і вона. 

Проте переселення українців до Криму з материкової України тривало і в 70-80 рр. 
За переписом 1989 р., воно принесло на півострів майже 750 тис. українців. Але тепер, за 
вказівкою центру, радянська влада намагалась перетворити їх у росіян через 
запровадження російської освіти й недопущення освіти української. 

Водночас економічне становище у Криму ще тісніше пов’язувалося з Україною. 
Адже до Криму почала надходити через канали дніпровська вода, збільшились урожаї 
зернових та овочевих культур від 2 до 4,5 раза. Колгоспи збільшили свої прибутки в 5 
разів. Крим, до того ж, отримував з України 91 відсоток електроенергії. І роль української 
освіти знову почала привертати до себе увагу. 

Але вже від початку 90-х років, зокрема від часу проголошення Україною 
самостійної державності, ці заходи викликали поглиблення нових суперечностей між 
українськими та російськими групами населення, яких, як відомо, завжди збурювали 
ідеологи російського шовіністичного спрямування. Тепер вони почали піднімати питання 
про те, що Крим має стати незалежною від України державою. З кінця 60-х рр. було 
дозволено повертатись до Криму раніше висланим татарам. Вони прибували у великій 
кількості й енергійно намагалися повернути свої втрачені житла й власність або здобути 
право купувати чи споруджувати нові будинки. Також вони домагались припинення 
переселення інших народів на півострів і заборонити публікації про нібито зрадництво 
татар у часи Другої світової війни та ін. 

У Криму почала загострюватися суспільна атмосфера. Кримські татари намагались 
повернути собі історичну батьківщину –  Кримський півострів. Цей процес почав 
відроджуватись у 80-х роках, у період ослаблення централістичної компартійно-
імперської влади в СРСР і посилення національно-визвольні ідеї в Україні та серед інших 
республік Радянського Союзу. 



У середовищі кримськотатарської інтелігенції, особливо після всеукраїнського 
референдуму 1 грудня 1991 р., був розроблений конституційний проект, у якому 
затверджувалось право на самовизначення Криму тільки за кримськими татарами, 
кримчаками та караїмами. Це викликало спалах нових міжетнічних суперечностей на 
півострові. 

І центральна союзна влада вдалася тоді до нової зброї – розпалювання серед 
населення в Криму міжнаціональної ворожнечі, поширення сепаратистських настроїв 
тощо. Найнебезпечнішим для існування СРСР вважалося відродження в Україні 
національної культури та національно-державницької свідомості, що проектувалось і на 
українське населення Криму. 

Зокрема, коли 1990 року в липні місяці Верховна Рада України ухвалила 
Декларацію про державний суверенітет України, гостро постало питання і про суверенітет 
Криму та здобуття ним автономності. З’явились провокаційні виступи в пресі проти 
державного символу України – українського прапора. Певно, центр боявся, що і Крим 
заявить своє право на суверенітет, через те, мабуть,  значна частина санаторіїв Криму була 
віддана під контроль і керівництво СРСР. Місцеве населення позбавили права відпочивати 
в кримських санаторіях — їм путівок до них не надавали, забороняли створювати на 
Чорномор’ї нові центри відпочинку. У дійсності уряд СРСР у Москві самовладно 
господарював на Кримському півострові, не віддаючи до бюджету півострова ніяких 
відрахувань від своїх прибутків. 

Тож місцева влада поставила питання про референдум щодо перетворення 
Кримської області в автономну республіку. 20 січня 1991 року кримський референдум 
підтримав, а 12 лютого 1991 р. компартійна більшість Верховної Ради Криму ухвалила 
рішення про створення Автономної Республіки Крим. 

Ця подія викликала бурхливу антиукраїнську агітацію та розкольницьку діяльність 
серед місцевого населення російських шовіністичних організацій, яка завершилась 
проголошенням Верховною Радою Криму державного суверенітету 14 вересня 1991 р. 
Місцева партійна еліта, котра не хотіла випускати владу зі своїх рук, яка була тісно 
пов’язана з Москвою, виступила за входження Криму до складу Російської Федерації, що 
мало вирішитись під час всеукраїнського референдуму про незалежність України. Але не 
зважаючи на жорстку антиукраїнську агітацію, під час всеукраїнського референдуму 1 
грудня 1991 р. 54,2 % населення заявило, що Крим має бути у складі України. Про це 
заявило 561498 громадян  Криму, а в Севастополі за цю позицію висловилось 57 відсотків 
учасників референдуму [5, c. 274–275]. 

Проте агітація про перехід Криму до складу Росії тривала й далі і переросла 
насправді у тривалу інформаційну війну. 

А водночас економічне становище Криму відроджувалось завдяки тісній співпраці 
з різними українськими економічними галузями. До Криму прийшла через новозбудовані 
канали дніпровська вода, яку використовували тепер не тільки в побуті, а й для зрошення 
садів і полів. На кримських нивах працювали в основному українські хлібороби, 
переселенці з материкової України, які принесли сюди і свою духовну культуру та мову. 
Через те партійні керівники та діячі культури і науки знову ставили питання й про 
використання тут української мови й освіти, про перейменування географічних та 
історичних назв, що приводило до певної українізації Криму. І справді, українську мову 
все частіше тут використовували в багатьох галузях освіти і культури. З України 
запрошувались нові групи україномовних вчителів. Для навчальних закладів 
створювались україномовні програми, підручники й посібники тощо. 

Але від часу проголошення України самостійною незалежною державою ці заходи 
викликали активізацію російської шовіністичної пропаганди в Криму між окремими 
групами населення. Російсько-зорієнтовані дотримувалися старих імперських поглядів і 
вважали, що Крим мусить бути тільки російськомовним і належати тільки Росії. 



Посилювали боротьбу за Крим і перетворення його в кримськотатарську державність і 
деякі лідери кримських татар. 

І все це призвело до того, що 29 квітня 1992 р. український парламент – Верховна 
Рада України – усе ж ухвалює рішення про автономію Криму у складі України. Навколо 
цього питання точилися гострі дискусії, зокрема ставилось питання про незалежність 
Криму як окремої держави. Зрештою парламент Кримської республіки ухвалив про це свій 
закон. Але парламент України визнав такі вимоги незаконними. А парламент Російської 
Федерації 21 травня 1992 р. прийняв рішення, що постанова радянського уряду 1954 р. 
про входження Криму до України є незаконною. Відтоді почались нові суперечки й 
конфронтації за Кримський півострів між Росією та Україною. 

Особливу сторінку відносин між російським та українським урядами становлять 
події 1993 р., коли Росія проголосила себе «власником усіх флотів СРСР» та зажадала 
забрати у своє розпорядження весь Чорноморський флот із усією системою його 
комунікацій. У липні її уряд ухвалив постанову про те, що Севастополю надається 
«російський (федеральний) статус» [4, c. 343].  

Тоді ж український уряд заявив, що ця акція є грубим порушенням міжнародного 
права. Водночас було ухвалено рішення про необхідність приведення конституції 
Автономної Республіки Крим у відповідність до конституції України. 

Розпочалася правова боротьба обох сторін, котра завершилась оформленням 
законів (травень 1994 р.) про розмежування повноважень між Кримом та Україною. Але 
відносини між урядами загострювались і далі. І 1995 р. Верховна Рада України ухвалила 
пакет постанов про скасування низки законів кримської влади, серед них і про посаду 
президента Республіки Крим. І лише 1996 р., провівши низку переговорів з кримськими 
владними очільниками, Верховна Рада України визначила в Конституції України місце 
Автономної Республіки Крим як невід’ємної складової частини української держави. 

Проте проблеми суспільно-політичного розвитку Кримської автономії в 90-х роках 
не були визначені остаточно. Тому після виборів до Верховної Ради АРК 1998 р. 
з’ясувалося, що не все населення півострова, а тільки 25 відсотків виборців проголосувало 
за своїх депутатів. І було обрано до кримського парламенту всього 18 депутатів. Лишалася 
ще одна проблема. Впродовж усіх цих років кримськотатарське населення, яке і справді 
стало одним із корінних народів півострова, тепер було позбавлене права на власне 
представництво у Верховній Раді Криму. І лишень тривала боротьба цього народу дала 
йому, зрештою, можливість здобути 14 місць у кримському парламенті. До того ж, 
кримські татари ще домагались утворення власної автономії як частини української 
державності. 

Представники кримськотатарського населення в Кримському парламенті стали 
стабілізуючою силою в політичному житті автономії. І, одночасно, противниками 
російсько-імперського всевладдя на півострові, яке час від часу демонстрував уряд Росії. 
Татарське населення прагнуло контролювати більшу частину території Криму, створюючи 
свої нові поселення і даючи їм національні назви. Час від часу від цього вибухали на 
півострові певні загострення в суспільних відносинах, що порушувало стабільність його 
внутрішньо-політичного життя. Цим користувались не тільки проросійські 
націоналістичні організації, а й Туреччина, що останнім часом посилювала свою 
активність у чорноморському регіоні [4, c. 362–364]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. І все ж єдиною силою і запорукою миру та стабільного розвитку Кримського 
півострова можуть стати взаєморозуміння та співпраця українців і кримських татар. Адже 
чимало століть вони співпрацювали в єдиних географічних широтах, часто разом 
відстоювали свою самобутність і державницьке життя. Тож не дарма на одному з мітингів 
кримських татар промовець про Україну сказав: «Ми впевнені, що така волелюбна 
держава, яка поклала мільйони кращих своїх синів і дочок на вівтар свободи, не стане на 
заваді національного самовизначення іншого народу» [9, c. 125].  



До цього можна додати, що наша держава Україна за всю свою державницьку 
історію не завойовувала і не знищила жодного цивілізованого народу, жодної 
цивілізаційної культури, нічиєї держави чи мови й культури. 

Тож недавня окупація Криму – 2014 р. –  Росією, що була, зрештою, давнім 
наміром московсько-імперських   зверхників  не тільки в період самодержавно-імперських 
часів, а й у часи більшовицької епохи, відбулася всупереч історичним, геграфічним, 
економічним інтересам усього населення Криму – кримсько-татарського та українського, 
які віками боролися за свою державність з іншими державами, і прагнули зробити його 
власним резервом власних політичних амбіцій і прибутків.   
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Ivanchenko R.P. The Crimean issue in the international relations from the mid-20th 
century. The given article deals with the Crimean-Ukrainian relations from ancient times to the 
present. It highlights the long-standing close ties of the Crimea with the Ukrainian territory and 
the Ukrainian people, and its influence on the development of the Crimean Tatar statehood, 
economy and culture that were stipulated by the continental unity of geographical location. 

The article focuses on the historical events from the mid-20th century, especially during the 
Great Patriotic War and the modern period, when the peninsula was subordinate to Russia and 
Ukraine, with the latter the Crimean Tatar people had very close and favorable economic and 
political ties. That’s why after the Great Patriotic War  the Crimean authorities began to pursue 
subordination of the  Crimea to the Ukrainian government that could effectively help the 
Crimean Tatar people to restore  the industry, agriculture, education, culture, health and 
medical system of the Crimea completely destroyed in the war.  

The article analyzes some causes of the deterioration of the Russian-Ukrainian relations 
on the Crimean issue in the current period of history, which led to some confrontations between 
the independent Ukrainian state and Russia. 

Based on actual historical sources the article presents facts about the restoration of socio-
economic and socio-cultural life in the Crimea being under the auspices of the Ukrainian state 



since 1954. Also, the article considers the problems of the new violent occupation of the Crimean 
peninsula and its subordination to the Russian Federation in modern times. 

The Ukrainian-Crimean relations in the history of Ukraine were begun with the first years 
of a new millennium, when after Julius Caesar’s conquest of the European tribes of Gaul (later 
France) the Celtic tribe of Rusyns-Russinians began to settle in the east regions of the European 
mainland, in particular, in the Danube region, Black Sea Region, on the Crimean peninsula, in 
Dnipro region. Therefore during first years of new era there were such Russian cities in Crimea, 
as Rossia – near Kerch, Ros, Rosofar, Rossiky – near Yevpatoriya and Tendrovskaya spit had 
the name of Rossa. East authors reported that in the VII century the Celtic people of Rosy settled 
on north territories of the Azov coast. 

The relations between Crimea and Ukraine became stronger after the conquest of 
peninsula – by means of the cossacks – by the Russian empire in the XVIII century, as the 
Ukrainian territory and Crimean peninsula had common mainland unity. And it assisted to 
development of economic, trade and cultural relations. In the years of Great Patriotic War 
Crimea was occupied by fascist troops. After the end of war it was again submitted to the 
Russian Federation. However its economic position was bad. Therefore in 1954 on the request of 
the Crimean power it was submitted to Ukraine. But nowadays it is annexed. 

Keywords: Tatar Horde campaigns on Ukraine, deportation, resettlement, «a gift» to 
Ukraine, revival, self-determination, fleet appropriation, occupation. 
 

Иванченко Р.П. Крымский вопрос в международных отношениях с середины ХХ 
в. В статье рассматриваются вопросы украинского-крымских отношений от древних 
времен до современности. В ней подчеркиваются давние тесные связи Крыма с 
украинской территорией и с украинским народом, с его влиянием на развитие 
крымскотатарской государственности, экономики, культуры, которые были 
обусловлены континентальным единством географического расположения. 

Основной акцент статьи сосредоточено на событиях истории с середины XX 
века, в частности во время Великой Отечественной войны, и до современного периода, 
когда Крымский полуостров находился в подчинении то России, то Украина, которой в 
крымскотатарского народа были тесные и выгодные экономические и политические 
связи. Так, после Великой Отечественной войны Крымская администрация начала 
добиваться подчинения Крыма украинскому правительству, который смог бы 
эффективно помогать крымско-татарском народу восстанавливать полностью 
разрушенную во время войны промышленность, сельское хозяйство, образование, 
культуру, санаторно-лечебную систему Крыма. 

Анализируются отдельные причины ухудшения российско-украинских отношений 
по Крыму уже в нынешний период истории, что привело к определенным 
противостояний между независимым Украинским государством и Россией. 

На основании реальных исторических источников в статье подаются факты о 
восстановлении социально-экономической и общественно-культурной жизни Крыма, 
когда с 1954 года он находился под эгидой Украинской государственности. Также 
рассматриваются проблемы новой насильственной оккупации Крымского полуострова и 
подчинение его Российской Федерации в современный период. 

Ключевые слова: татаро-ордынские походы на Украину, депортации, переселения, 
«подарок» Украине, возрождение, самоопределение, присвоение флота, оккупация. 
 


