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НАЦІОНАЛЬНА НІМЕЦЬКА МЕНШИНА В УКРАЇНІ  

У 1920-30-х РОКАХ  
 

П ерші згадки про німців в Україні датуються кінцем Х ст. 
Починаючи з ХІ ст. невеликі групи німців засновують 

торговельні колонії в Києві, Володимирі-Волинському, Луцьку та 
інших містах. Після монголо-татарської навали на запрошення 
галицько-волинських князів німецькі майстри приїздять для відбудови 
міст, розвитку ремесел і торгівлі. З другої половини ХVІІІ ст. 
починається новий етап, цього разу не спорадичної, а досить масової 
колонізації. Цьому сприяв виданий у 1762 р. указ Катерини ІІ, німкені 
за походженням, який заохочував переселення досвідчених селян-
хліборобів із Німеччини в Російську імперію. В Україні нові німецькі 
колонії з того часу були засновані на території нинішніх Запорізької, 
Херсонської, а пізніше Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, 
Одеської областей та Криму. Німецькі колоністи мали встановлені 
урядом певні привілеї – значні земельні ділянки, асигнування з 
державної скарбниці для початку господарських робіт. Їх на кілька 
десятків років звільняли від податків та повинностей, а також від 
призову до Російської армії. Ефективно використовуючи надані їм 
привілеї, німецькі колоністи освоїли чимало нових, до того ніколи не 
ораних, земель, займалися тваринництвом і садівництвом. Професор 
Російської Петровської сільськогосподарської академії К.Е. Ліндеман 
відзначав, що німецькі колоністи протягом 100-150 років 
“...перетворили голі і не використовувані тоді степи Новоросії, Криму 
та Закавказзя в родючі поля, в багаті сади, в доходні виноградники і 
сприяли поширенню поліпшеного господарства навколо своїх 
поселень. Створюючи своє щастя і добробут, вони разом із тим 
допомагали зростанню добробуту всього краю і навчили 
співвітчизників служінню вітчизняним ідеалам і широкому 
благодійництву” [1]. 

На початку ХХ ст. в Україні проживало 400 тисяч німців. Тяжкі 
випробування випали на їх долю у зв’язку з Першою світовою 
війною. Царський уряд, наляканий наближенням фронту до місць 
оселення німецьких колоністів в Україні, санкціонував масове 
перенесення їх у інші райони імперії, переважно до Сибіру та 
Поволжя. Депортовані німці-колоністи почали повертатися в Україну 
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лише у 1918 р., і до кінця 1920 р. більша частина їх повернулася до 
своїх примусово залишених осель. Але економічна розруха, до якої 
призвели світова та громадянська війни, антиселянська аграрна 
політика радянської влади, голод 1921-1923 рр. – все це було важким 
ударом для німецьких колоністів. Тяжкий стан німецьких 
сільськогосподарських колоній, конфліктні ситуації, що виникали 
внаслідок численних переділів землі, свавілля в оподаткуванні, 
закриття шкіл та молитовних будинків, відсутність належної уваги до 
забезпечення національно-культурних інтересів німецького 
населення викликали в нього законне обурення та бажання покинути 
Україну й емігрувати в Сполучені Штати Америки та Канаду. 
Зокрема, в 1922-1924 рр. Заяви про виїзд поступити у відповідні 
органи від понад 20 тисяч сімей німців України, емігрувало в ті ж 
роки 8 тисяч сімей. 

Такий розвиток подій не відповідав доктрині комуністичної 
партії, що висунула гасла “розкріпачення націй” на шляху 
соціалістичного будівництва. Однак неодноразові обговорення в ЦК 
КП(б)У стану в німецьких колоніях у зв’язку з наростаючими 
еміграційними настроями не внесли заспокоєння. Воно наступило 
лише тоді, коли в умовах нової економічної політики дещо 
стабілізувалися соціально-економічні відносини на селі та 
розпочалося утворення національних німецьких адміністративно-
територіальних одиниць – районів, селищ і сіл. 

Компактне розселення німців в Україні сприяло проведенню 
такої роботи. У 1923 р. тільки в Одеській губернії було 206 
німецьких сіл та хуторів, в Материнській – 162, в Волинській – 143, в 
Донецькій – 147. До того ж було декілька десятків сільських рад (у 
складі 3-5 населених пунктів), на території яких також переважало 
німецьке населення. Докладніші дані щодо чисельності та місць 
компактного проживання німецького населення були отримані під 
час перепису 1926 р. В цей період в Україні мешкало 393 924 німці 
(1,36%населення України). З них 360 тисяч – в сільській місцевості 
(93,2% німецького населення України). Зазначимо також, що в 
Україні проживало 40% німців, що мешкали в СРСР. 

З 1924 р. в місцях компактного проживання німецького 
населення розпочалося виділення німецьких сільських рад, одних із 
перших національних адміністративно-територіальних одиниць в 
Україні. У 1925 р. в республіці було 98 німецьких сільських рад, 
наступного року – 221, а в 1927 р. – 237. На території німецьких 
сільських рад проживало 317 тисяч жителів, з яких становили 261 
тисячу (82,3% загальної чисельності їх мешканців). У 1931 р. в Україні 
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було 252 німецькі сільські ради. В українських районах – 151, в 7 
німецьких – 84 (33% загальної кількості німецьких сільських рад). 9 
німецьких сільських рад (Клейбергдорфська, Глікстальська, Бердорфська, 
Антонівська, Нойдор-фська, Марієнберзька, Триградська, Степанівська, 
Ново-Андріянів-ська) були у складі Молдавської АСРР, ще 8 німецьких 
сільрад – у складі інших національних районів – по дві в 
Сталіндорфському єврейському національному районі, 
Великоянисольському (грецькому) і Мархлевському (польському); по 
одній – у Калініндорфському (єврейському) та Благоївському 
(болгарському). В свою чергу, у складі німецьких районів були єврейські, 
польські, грецькі, російські національні сільські ради. Так, у Пулинському 
німецькому районі були Пулино-Єврейська (єврейська сільська рада), 
Адамівська (російська) та польські (Кошелівська та Радецько-Боярська). 

У німецьких національних та інших адміністративно-територі-
альних одиницях діяла мережа освітніх закладів із викладання німецькою 
мовою. У 1929-1930 навчальному році в Україні діяло 628 німецьких 
шкіл, де навчалося 34075 учнів. Була розгорнута мережа культурно-
освітніх закладів, видавалися газети і журнали, працювало 2 німецьких 
індустріальних, 6 сільськогосподарських та педагогічний технікуми, а 
також Одеський німецький педагогічний інститут, Пришибська 
ветеринарно-фермерська школа, Ландауська сільськогосподарська 
школа-технікум, Молочанська фельдшерсько-акушерська, Хортицька 
педагогічна школи та ін. 

Становлення командно-адміністративної системи в країні, 
насильницька колективізація та форсована індустріалізація 
супроводжувалися посиленим “наступом на капіталістичні елементи”. У 
німецьких районах і селах, як відзначав ЦК КП(б)У, цей “наступ” 
ускладнювався “великим прошарком розкуркулених революцією 
господарств, наявністю національних, релігійних особливостей, 
засміченістю радянського і кооперативного апаратів, сільської 
інтелігенції, класово-ворожими елементами з колишніх поміщиків, 
клерикалів та ін. і слабкістю партійних організацій”. На цій підставі 27 
березня 1929 р. було прийняте рішення про висилку з Миколаївської та 
інших округів десятків тисяч німецьких сімей. Але й ця антигуманна 
акція не дала бажаних результатів. І наступного року надходження хліба 
з німецьких районів не збільшилось. У Спартаківському раціоні, 
наприклад, план хлібозаготівель 1930 р. був виконаний лише на 68,3%. 
Причину цього ЦК КП(б)У вбачив у “демобілізаційних настроях 
партійно-радянського керівництва району”. А в наступні роки 
насильницьке вилучення хліба в селян призвело до голоду в Україні, в 
тому числі і в німецьких селах. Спробам громадськості Німеччини 
надати допомогу своїм співвітчизникам в Україні рішуче клали край 
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органи держбезпеки, а сам факт голоду замовчувався. 
Трагічно відобразились на долі німецького населення України і 

сталінські репресії 30-х років. Протягом 1933-1937 рр. органи державної 
безпеки “викликали і ліквідували” 124 фашистські, шпигунські, 
диверсійні і повстанські організації. Лише за червень – серпень 1937 р., 
тобто за три місяці, було “викрито” 49 таких організацій, арештовано 
понад 500 чоловіків в Спартаківському, Зельцькому і Карл-
Лібнехтівському районах. За повідомленням Одеського обкому партії, в 
“антирадянські організації” було залучено 60-70% дорослого населення 
цих районів. Той же Одеський обком партії писав ЦК КП(б)У, що 
“значна частина німецького населення протягом ряду років виявляє 
впертий опір соціалістичному будівництву в німецькому селі”. Такі 
безпідставні, безглузді звинувачення німців використовувались для їх 
масової насильницької депортації, яка розпочалася ще 1935 р. і дійшла 
до кульмінації 1937 р. Водночас закривалися німецькі школи і 
технікуми, інші культурно-освітні заклади, газети та журнали, а 1939 р. 
були ліквідовані національні адміністративно-територіальні утворення. 

Новий етап переселення німців припадає на 1939 р., коли Західна 
Україна увійшла до складу УРСР. Під наглядом змішаної радянсько-
німецької комісії більшість німецького населення, що проживало на 
західно-українських землях, переїхала до Німеччини або в зони її впливу. 
Ті ж з німців, хто побажав виїхати із нових областей Радянського Союзу, 
але не був прийнятий німецькою владою, відправлялися у східні райони 
країни. Наприкінці 1941 – на початку 1942 рр., вже в умовах радянсько-
німецької війни, завершилася депортація німців з України. 

Після закінчення Великої Вітчизняної війни 250 тисяч українських 
німців домоглися в Україні, а в Комі АРСР, Казахстані та республіках 
Середньої Азії. За периписом 1989 р. в Україні проживало 37 849 
німців, переважно в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та 
Закарпатській областях.  
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