
А 21

азербайджан, азербайджанська респУбліка – держа-
ва, розташована у східній частині Закавказзя на березі каспійського моря. 
На півдні має кордон з іраном і туреччиною, на півночі – російською Фе-
дерацією, на північному заході – Грузією, на південному заході – Вірмені-
єю. до складу а. входять Нахічеванська автономна республіка (відділена 
територією Вірменії) та самопроголошена (1988) як незалежна республіка 
Нагірно-карабахська область. столиця – м. Баку. Площа 86,6 тис. км2. На-
селення 8,6 млн осіб (2007). Переважна більшість населення за віроспові-
данням мусульмани-суніти.

а. – президентська республіка. Вищий орган законодавчої влади – постій-
но діючий парламент. Вищий орган виконавчої влади – кабінет міністрів.

Найдавніше поселення на території а. кюльтепе належить до часів ене-
оліту. Від 9 ст. до н.е. відома ранньорабовласницька держава мана. Від 8 ст. 
до н.е. на сучасній території а. наймогутнішою державою була мідія. В 6 
ст. до н.е. її завоювали перси з династії ахеменідів. Після розгрому персів 
александром македонським виникла держава атропатена, від назви якої 
походить етимологія слова а., тобто “країна вогню”. На початку 3 ст. до 
н.е. цією територією заволоділа династія сасанідів, які створили могутню 
державу в ірані. На початку 6 ст. поширився сильний антиперський рух на 
чолі з маздаком. у середині 7 ст. цю територію захопили араби, поширився 
іслам. В середині 11 ст. новими завойовниками стали турки-сельджуки. В 
12 ст. зміцнилися держави кесранідів та ільдегізидів, які встановили тор-
говельні зв’язки з київською руссю. Після монголо-татарського завоюван-
ня 13 ст. виникла держава Хулагуїдів. 16 ст. а. ввійшов до складу держави 
сефевідів, які вели боротьбу за гегемонію з османами. На початку 19 ст. в 
країні поширюється вплив росії. За договорами 1813, 1828 з іраном пів-
нічні терени а. були приєднані до російської імперії, південні терени а. за-
лишилися в складі ірану. Від 1901 почалася промислова розробка покладів 
нафти. 1918-21 північний а. був окупований німецькими, турецькими та 
англійськими військами, у березні 1922 а. увійшов до Закавказької Феде-
рації, а в грудні 1922 в її складі – до срср. 1936 – 1991 а. – союзна респу-
бліка у складі срср. Від 1991 – незалежна держава. 1988-94 – перебувала 
у стані війни з Вірменією за Нагірний карабах. 2002 з метою транспор-
тування каспійської нафти на світовий ринок розпочато будівництво на-
фтопроводу Баку – тбілісі (Грузія) – джейхан (туреччина). експлуатація 
зазначеного нафтопроводу за проектною потужністю здійснюється з вес-
ни 2007. серед країн сНд а. має особливі відносини з Грузією, україною, 
молдовою в рамках міждержавного регіонального об’єднання – Гуам. 
україна та а. встановили дипломатичні відносини 8 лют. 1992, розвива-
ють взаємини на основі взаємовигідного співробітництва. україна та азер-
байджан позитивно впливають на міжнародні відносини в чорноморсько-
каспійському регіоні. Перспективним спільним проектом вважається роз-
будова нафтопроводу одеса-Броди-Гданськ, яким має транспортуватися в 
Європу каспійська нафта. 

серед країн Закавказзя найбільш чисельною є українська громада, 
яка проживає в а. Формування українських поселень в а. розпочалося 
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наприкінці ХіХ ст. у 1920-1930-х рр. в а. переїхало чимало українських 
фахівців, які були задіяні в розбудові його індустрії, зокрема, розвивали 
нафтовидобуток. Багато українців переселилося до а. в роки Великої ві-
тчизняної війни. За даними радянського перепису 1989 р. в а. проживали 
32,2 тис. українців, а за даними азербайджанської статистики станом на 1 
січня 2002 р. в країні проживало 29 тис. українців (восьма за чисельністю 
національна меншина в азербайджані). основна частина українців про-
живає в м.Баку.

а.Ю.мартинов.

азербайджанці в Україні. Переселення азербайджанців на те-
риторію україни зумовлювалося переважно факторами економічного ха-
рактеру. За переписом 1959, в україні проживало 6,7 тис., 2001 – 45,2 тис. 
а., основна частина яких проживала у містах. Найбільше їх мешкає в доне-
цькій обл. – 8 тис., Харківській – 5,6 тис., дніпропетровській – 5,6 тис. осіб. 
Зростання їх чисельності відбувалося найбільш швидко в 1960–1990 – у 
5,5 рази.

26,7 тис. азербайджанців вважають рідною мову своєї національності, 9 
тис. – російську, 2,3 тис. вільно володіють українською. Нині в 15 облас-
тях україни діють їхні національно-культурні товариства, у 8 областях – 
недільні школи з вивчення азербайджанської мови і літератури. Від 1998 
у києві виходить часопис “Голос азербайджану” (азербайджанською та 
українською мовами).

літ.: етнонаціональний розвиток україни: терміни, визначення, персо-
налії. – к., 1993; рудницька т.м. етнічні спільноти україни: тенденції со-
ціальних змін. – к., 1998. 

“азовське сидіння” 1637-42 – оборона донськими і запорозьки-
ми козаками фортеці й міста азов, захопленого ними у відповідь на спус-
тошливі напади кримських і ногайських татар на російські та українські 
землі. Від початку облоги в азові воювали близько тисячі запорожців. у 
пошуках матеріальної і військової підтримки козаки направили своїх по-
слів до московського царя михайла Федоровича, який, хоча й співчував 
учасникам “а.с.”, офіційно відмежувався від їхніх дій, аби уникнути воєн-
ного зіткнення з туреччиною. тим часом султан ібрагим і, дочекавшись за-
вершення війни своєї імперії з іраном, зосередив під азовом 240-тисячну 
армію. Протягом кількох місяців захисники фортеці, кількість яких скла-
дала майже 5400 чоловіків (за іншими даними – 14 тис. чол.) й 800 жінок 
мужньо відбивали численні атаки, завдавши турецькому війську великих 


