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НІМЕЦЬКА  КОЛОНІЗАЦІЯ  УКРАЇНИ 

Виявлення історичних коренів, вивчення сучасного стану, демографічних проблем 
і ареалів розселення національних меншин є актуальним та вкрай необхідним завданням 
для вчених, парламентаріїв, державних діячів. На території сучасної України, поруч із 
слов’янами - господарями величезних теренів Київської Русі, з давніх-давен розселялися 
люди різних національностей, вихідці чи вигнанці з інших країн та земель. Були серед них 
і німці. 

Німецька селянська колонізація України розпочалася ще в ранньому середньовіччі. 
Вже в ХІІ ст. перші, як правило, компактні німецькі поселення землеробів, а трохи пізніше 
й торговців з’являються на території нинішніх Закарпатської та Львівської областей. У 
другій половині XVIII ст. починається новий етап, цього разу не спорадичної, а досить 
масової колонізації. У 1763 р. виданий указ російської імператриці Катерини II, німкені за 
походженням, метою якого було сприяти та заохочувати досвідчених селян-хліборобів з 
Німеччини активно заселяти землі Південної України. 

Нові німецькі колонії засновувалися на території нинішніх Запорізької, 
Херсонської, а трохи пізніше - Дніпропетровської, Донецької, Кримської, Миколаївської 
та Одеської областей України. В 1917 р. в республіці (в її сучасних державних кордонах) 
налічувалося понад 400 тис. німців (за іншими даними, понад 900 тис). 

Німецькі колоністи мали встановлені царським урядом певні привілеї - більші 
земельні ділянки, асигнування з державної скарбниці для початку господарських робіт, їх 
на 50 років звільняли від податків та повинностей і назавжди - від призову до лав 
російської армії. Вони освоїли чимало нових, до того ніколи не ораних земель на Півдні 
України, займалися тваринництвом і садівництвом. Квітучі німецькі села з кам’яними 
будинками були оазисами заможності на півдні Російської імперії. Разом з тим чимало 
німців працювало на промислових підприємствах: здебільшого це були техніки, механіки, 
інженери тощо. 

Під час Першої світової війни німецькі колоністи з України були примусово 
виселені царським урядом у зв’язку з наближенням влітку 1915 р. лінії фронту. Місцем 
їхнього переселення визначили Сибір та Поволжя, куди направили більшість з них, 
оскільки там ще з XVIII ст. існували місця компактного проживання німців. Трохи 
пізніше, у роки громадянської війни, в 1918 р. за рішенням Раднаркому Російської 
Федерації було створено Автономну Радянську Соціалістичну Республіку німців 
Поволжя. Українські ж німці колоністи частково повернулися до рідних осель в Україні в 
період перебування там кайзерівських окупаційних військ у 1918 р. (але переважна 
більшість - у 1919-1920 рр.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


