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2. Створення і діяльність органів самоврядування національних  
меншин в Україні 

Вже на другий день існування радянської влади був створений Наркомат у справах 
національностей РСФРР (наркомнац), який відігравав значну роль у розв’язанні 
національних завдань республіки. Говорячи про національну політику радянської влади, 
В.І.Ленін у “Листі до робітників і селян України з приводу перемог над Денікіним” 
наголошував: “Ми хочемо добровільного союзу націй, - такого союзу, який не допускав би 
ніякого насильства однієї нації над одною, - такого союзу, який ґрунтувався б на 
цілковитому довір'ї, на ясному усвідомленні братерської єдності, на цілком добровільній 
згоді”. У травні 1920 р. наркомнац був реорганізований і в його складі було створено 
Відділ національних меншостей. 

У травні 1921 р. Президія ВУЦВК прийняла рішення про створення Відділу 
національних меншостей при Наркоматі внутрішніх справ. До його компетенції входило 
“забезпечення мирного будівництва і братерського співробітництва всіх національностей, 
які проживають на території УСРР; широке сприяння матеріальному розвитку 
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національних меншостей, враховуючи особливості їхнього побуту, культури і 
економічного розвитку; нагляд за втіленням у життя національної політики Радянської 
влади”. 

Відділ національних меншостей вивчав національний склад населення республіки. 
За даними, опублікованими в бюлетені НКВС, в 1920 р. в Україні проживали: євреї (1 млн. 
200 тис.), німці (210 тис.), поляки (117 тис.), латиші (10 тис.), литовці (16 тис.), вірмени (9 
тис.), а також представники  інших  національностей.  

Досить низьким був рівень культурного розвитку національних меншин. Виходячи 
з цього, в роботі Відділу зверталася особлива увага на створення умов для ліквідації 
економічної і культурної відсталості, підготовку національних кадрів, проведення 
національного районування, на забезпечення активної участі національних меншин у 
соціалістичному будівництві. 

При Відділі національних меншостей НКВС було створено підвідділи: єврейський, 
польський, німецький. Вони діяли в Київській, Одеській, Катеринославській, Донецькій, 
Волинській, Подільській і Полтавській губерніях. У деяких губерніях у підвідділах 
створювалися секції: єврейські, німецькі, татарські, латиські, естонські. 

У зв’язку з подальшим зростанням обсягу й ускладненням завдань роботи у квітні 
1924 р. при ВУЦВК було створено Центральну Комісію у справах національних 
меншостей (ЦКНМ). Їй надавалося право скликати наради, брати участь у створенні 
національних адміністративно-територіальних одиниць, сприяти діяльності 
кооперативних і громадських організацій тощо. Поряд з центральними органами Комісії 
аналогічні органи діяли при губернських і окружних виконавчих комітетах Рад. Для 
проведення роботи серед національних меншин створювалися бюро або комісії, члени 
яких призначалися президіями відповідних виконкомів за погодженням із ЦКНМ при 
ВУЦВК. Якщо у створенні бюро чи комісій необхідності не було, їхні функції виконували 
уповноважені у справах національних меншин. Після утворення в республіці областей 
(1930 р.) у роботі місцевих органів Комісії відбулися певні зміни. В квітні 1932 р. ВУЦВК 
прийняв постанову „Про утворення при обласних організаційних комітетах ради фізичної 
культури, комісії національних меншостей, комісії земельного впорядкування євреїв і 
комісії сприяння держкредитові та ощадній справі”. Центральна Комісія у справах 
національних меншостей діяла до 1941 р. 

Успіх роботи серед національних меншин великою мірою залежав від того, 
наскільки вдало вона проводилася в містах, враховуючи багатонаціональний характер 
їхнього населення. За даними перепису 1926 р., серед міських жителів України 
національні меншини становили 52,8%. Треба відзначити, що робота з національними 
меншинами на містах наштовхувалася на особливі труднощі. І це зрозуміло. Адже 
представники різних національностей, як правило, були  розкидані по всьому місту і рідко 
проживали компактними групами, за винятком ряду населених пунктів  (Бердичів, 
Жмеринка та ін.), де значну частину населення становили особи єврейської 
національності.  До того радянські і державні органи в містах у процесі своєї діяльності не 
завжди належним чином враховували специфіку національного складу населення. 

Становище почало змінюватися на краще, коли наприкінці 1920-х рр. у ряді міст 
(Харкові, Одесі, Житомирі та ін.) при оргвідділах міськрад було створено комісії у 
справах національних меншин. Комісії, координуючи діяльність адміністративних і 
господарських органів, культурно-освітніх і медичних організацій, закладів соціального 
забезпечення, прагнули до того, щоб вони в своїй роботі максимально враховували 
специфіку соціального розшарування, традиційні форми трудової діяльності, рівень 
економічного і культурного розвитку та особливості побуту різних національностей. При 
цьому висувалося завдання охопити роботою всі без винятку національні групи, що 
проживали в тому чи іншому населеному пункті, в тому числі й нечисленні. Так, міська 
комісія у Полтаві проводила роботу серед татарів і китайців, у Дніпропетровську - серед 
вірменів і угорців. На засіданні комісії в Дніпропетровську (листопад 1931 р.) 
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повідомлялося, що хоч у місті проживає всього 36 угорців, для них передплачується газета 
угорською мовою, а для 200 вірменів організовано хоровий і драматичний гуртки. 
Застосовувалися й інші форми роботи, зокрема, проведення радіопередач мовами 
національних меншин (єврейською, польською, латиською). 

Комісія у справах національних меншин у Харкові проводила роботу з росіянами, 
євреями, татарами, лезгинами, грузинами, вірменами, ассірійцями, корейцями та турками. 
При цьому особлива увага приділялася посиленню інтернаціонального виховання 
трудящих. При сприянні комісії для вірменів, яких налічувалося у місті 5 тис. чол., 
видавалася газета “Кармир Угі” (“Червоний шлях”), були створені клуб, школа, дитячий 
садок, культурно-просвітницька організація “Хобтан” (“Харківське товариство трудящих 
вірменів”); для татар - молодіжний клуб і дитячий садок; для ассірійців, лезгинів і 
корейців - червоні куточки. За ініціативою Всеукраїнської асоціації сходознавства у 
Харкові було відкрито “Будинок народів Сходу”. Такі ж культурно-освітні центри, що 
проводили роботу серед вірменів, татар, греків та ассірійців, діяли у Києві й Одесі. 

Створення і активна діяльність системи спеціальних державних і радянських 
органів, функціональна спрямованість яких полягала в роботі з національними 
меншинами, відіграли в 1920-х рр. істотну роль у проведенні національної політики. 
Досвід роботи цих органів викликає інтерес в історичному плані. На жаль, у наступні роки 
в нашій країні не було вже органів, які б спеціально займалися питаннями 
міжнаціональних відносин. Проголошення “безпроблемності” в цій сфері виключало 
необхідність їх існування.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


