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ВНЕСОК НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ У РОЗВИТОК  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІX СТОЛІТТЯ 
 

Н а стиках історичних епох з’являється необхідність 
переосмислення нашого минулого. У цьому зв’язку 

розгляд історії селянської німецької колонізації півдня України, ролі 
німецьких колоній в освоєнні регіону представляється своєчасним і 
актуальним. Розробка даної проблеми покликана сприяти розкриттю 
ролі німецьких переселенців в освоєнні краю і розвитку сільського 
господарства півдня України у другій половині XІX століття.  

Вивчення досвіду німецьких колоністів у розвитку 
сільськогосподарського виробництва, культури землеробства і 
сьогодні має величезне значення, тому що дозволяє краще зрозуміти 
специфіку й особливості регіону.  

У XVІІІ столітті до Лівобережної і Слобідської України, що 
входили до складу Росії, додалася ще одна – Південна, котра звалася 
Новоросія. Величезні простори чорноземного незаселеного степу 
утворили могутній земельний фонд для роздачі поміщикам, які 
одержували тут латифундії від 1,5 до 12 тисяч десятин [1, с. 378]. 
Крім того, ці землі з родючими ґрунтами і рідким населенням 
залучали сюди все зростаючий потік переселенців з Центральної 
Росії, Лівобережної і Слобідської України. (В.Кабузан відзначає, що 
в першій половині XІX століття Херсонська губернія досить 
інтенсивно заселялася німцями, українські переселенці з 
Лівобережної України переважно заселяли Катеринославську 
губернію [2, с. 247]). 

Катерина ІІ, а потім і Олександр І затурбувалися необхідністю 
швидкого освоєння цих земель осілою землеробською працею. Однак 
кріпосницька Росія була не в змозі освоїти нові землі самотужки, 
тому що існуюче кріпосне право позбавляло велику частину селян 
можливості вільно переселятися на нові вільні землі.  

Таким чином, економічна і політична необхідність жадали від 
російського уряду прийняття рішень по освоєнню території південної 
України. Необхідність інтенсивного освоєння півдня України 
змусила російський уряд задуматися про створення тут колоній. 
Колонізація, на думку російського уряду, повинна була забезпечити 
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освоєння й економічний розвиток регіону. Катерина ІІ всерйоз 
розглядала план Потьомкіна випросити в англійського уряду 
присуджених до каторжних робіт для освоєння причорноморських 
степів [3, с. 10].  

Запрошення колоністів через кордон, по-перше, давало додаткові 
робочі руки для якнайшвидшого господарського освоєння нових 
територій, по-друге, запрошення німецьких колоністів давало 
російським поміщикам і селянам приклад іншого сільського побуту й 
іншої більш ефективної системи господарювання, по-третє, дозволяло 
показати Європі, не задоволеної новими територіальними придбаннями 
Росії, що землі, відвойованій в Оттоманської імперії, належать і 
християнській Європі.  

4 лютого 1762 р. Катерина ІІ видає перший Маніфест, у якому 
закликає всіх бажаючих переселитися в Росію. Маніфест не знайшов 
відгуку в першу чергу через те, що в ньому були відсутні чіткі 
юридичні гарантії переселенцям. Тому 22 липня 1763 р. був виданий 
другий Маніфест, що поклав початок німецькій колонізації. Маніфест, 
обнародуваний російським урядом, запрошував для освоєння півдня 
України гарних хліборобів, добрих хазяїнів, виноградарів, тобто 
людей, корисних для сільського господарства. Маніфест дарував тим, 
хто бажає переселитися на південь України, вільний вибір місця і 
способу поселення, вільне відправлення віри, звільнення від податків до 
5-30 років і військової повинності. Давалися безпроцентні позички на 
обзаведення господарством, але головне – колоністи одержали право на 
“внутрішню їхню юрисдикцію” при підпорядкуванні їх нормам 
російського цивільного права й окружним колоністським 
начальникам. Сфера дії самоврядування регламентувалася 
“Інструкціями про внутрішній розпорядок і управління іноземними 
колоніями” [4, с. 166]. 

Пізніше, в часи правління Олександра І, була розроблена 
спеціальна програма переселення, що підсилила процес колонізації 
південного регіону України, збільшивши приплив німецьких 
колоністів – вихідців з Бадена, Вюртемберга, Данціга, Ельзасу, 
Пфальца, Прирейна, а також зі Східної Пруссії. Німці-колоністи, що 
прибували в даний регіон, одержували 60-65 десятин землі 
(наприклад, протягом перших двадцяти років XІX століття 50-ти 
німецьким колоніям у Бердянському і Мелитопольскому округах 
було виділено 214 тисяч десятин землі [5, с. 97]), і вони на 30 років 
звільнялися від усіх податків. На території Херсонської губернії 
німецькі колонії були засновані в межах нинішніх Березанського, 
Веселинівського, Миколаївського, Новобузького, Новоодеського та 
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Снігурівського районів Миколаївської області. Внаслідок пільгових 
умов, які були надані царським урядом західнонімецьким колоністам, 
кількість їх поселень у південних областях України швидко зростала.  

Запрошення російського уряду оселитися в Новоросії для німців 
було своєчасним. Економічне становище в німецьких державах-
князівствах через багаторічні війни значно погіршилося, а 
малоземелля і згін німецьких селян із землі в кінці XVІІІ століття не 
давали можливості годувати багатодітні німецькі родини.  

Першими на заклик Катерини ІІ переселитися на південь України 
відгукнулися німці-меноніти. З 1809 по 1833 роки в західній частині 
Миколаївської області виникають 12 німецьких колоній і створюється 
Тилігуло-Березанський округ у складі Херсонської губернії. На початок 
40-х років у ньому проживало 970 німецьких родин: 4869 чоловіків і 4290 
жінок, що обробляли 66933 десятин землі, отриманої від уряду [6, с. 48]. 

Німецькі колоністи, що переселяються в даний регіон, як 
католики, так і протестанти, були грамотні, привносили із собою 
високу організованість і продуктивність роботи. Дослідники, зокрема 
А. Афанасьєв, при відвідуванні півдня України в другій половині XІX 
століття відзначають хазяйновитість і акуратність німців, які 
перенесли свої землеробські традиції, свій досвід у нові для них умови 
[7, с. 252].  

Сільськогосподарська праця в XІX столітті в південному регіоні 
України була важкою і дорогою. Здешевлення робіт могло вестися 
тільки за рахунок інтенсифікації праці, тобто заміни ручної праці 
машинною. Німці-колоністи в цьому плані були прикладом. 
Продуктивність праці в німецьких поселеннях була в 2 рази вищою, 
ніж в окрузі, за рахунок заміни вола конем і використання 
багатолемішного букера з прикріпленою до нього сівалкою. Крім 
того, колоністи в міру потреби активно використовували найману 
працю. Організація роботи, висока заробітна плата, яка у німецьких 
колоніях була на 50-70% вища, ніж в окрузі, гарне харчування (німці 
годували своїх працівників 5 разів на день) залучало до них на 
роботу селян, змушуючи їх сумлінно працювати і дорожити своїм 
місцем роботи. Тому в німецьких поселеннях 4-5 чоловік виконували 
той же обсяг роботи, що і 20-25 чоловік в українських селах [5, с. 99]. 

У 1851 році, за даними статистики, в Херсонській губернії 
проживало 40 тис. німців [8, с. 462]. У 1868 р., за даними звіту 
губернатора, – 51699 душ, а вже в 1871 році їх було 104570 душ. Вони 
володіли 865734 десятинами землі [9, с. 136]. За даними перепису 1897 
р., чисельність німецького населення у Новоросії досягла 377,8 тис. 
чоловік. 
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Нижче представлена таблиця “Загальна кількість земель, 
приналежних колишнім німецьким колоністам”, яка ілюструє 
положення селян власників, що були німецькими колоністами у 
другій половині XІX століття.  

Дослідники, зокрема А. Веліцин, відзначають у цей період 
щорічне зростання приватного землеволодіння в німецьких колоніях. 
Німці-колоністи на общинних сходах постійно вирішували питання 
придбання нових земель для нестатків колоністів. Х. Клаус наводить 
приклад, коли громади провели спеціальний з’їзд уповноважених від 
колоній, де прийняли рішення про створення фонду, який би надавав 
позички для купівлі земельних ділянок і поселення там колоністів 
[11, с. 455]. Це дозволило німцям-колоністам тільки за три роки після 
реформи 1861 року збільшити свої земельні володіння в десять разів 
[9, с. 15]. З 1% дворянських земель, які виставлялися щорічно на 
продаж, на частку німців-колоністів приходилося – 0,59%, селян – 
0,20%, міщан – 0,03%, купців – 0,18% [12, с. 102].  

Пізніше в зв’язку з підвищенням ціни на землю до 400-500 
карбованців за десятину цей процес сповільнився, тому що доходи, 
які можна було одержати з землі, були нижче вартості самої землі.  

З прибуттям на південь України німецьких колоністів регіон 
одержав не тільки приплив “добрих хазяїнів”, але і капітали, за рахунок 

№  
з/п Губернія      

1 Таврійська 140 71650 5225610 921648 17,41% 

2 Херсонська 139 104570 6235344 865734 13,91 

3 Бессарабська 100 69768 3064013 309374 10,09 

4 Катеринославська 134 64354 5800962 542860 9,40 

Загальна кількість земель, приналежних колишнім  
німецьким колоністам у другій половині XІX століття  

[9, с. 136-138; 10, с. 378] 
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яких освоювалися вільні землі і поверталися до обробки раніше покинуті. 
Використання царським урядом німецьких сільськогосподарських колоній 
сприяло інтенсивному розвитку сільського господарства  
півдня України, створенню ефективних форм господарювання на землі. 

Нові методи господарювання, що привносили колоністи на свою нову 
Батьківщину, сприяли розвитку на півдні України тонкорунного вівчарства, 
молочного тваринництва (поширили на території Півдня України 
остфрісландську корову, що одержала назву червоної німецької, чи 
колоністської).  

У 60-ті роки, після селянської реформи 1861 року, з ростом ціни на 
хліб, німці-колоністи за рахунок інтенсифікації сільськогосподарського 
виробництва, заміни ручної праці машинною (ведення робіт конями, 
використання багатолемішного букера із прикріпленою до нього сівалкою 
та жниварки-лобогрійки) змогли здешевити польові роботи, показавши, що 
родина може самотужки засіяти і забрати від 40 до 60 десятин землі.  

Завдяки німецьким колоністам Південь України в другій половині XІX 
століття стає господарським регіоном з високими темпами економічного 
розвитку, а також центром торгового землеробства (виробником товарного 
хліба на експорт). Через чорноморські порти: Херсон, Миколаїв, Одеса – 
сільськогосподарська продукція регіону виходить на європейський ринок. 

Крім того, німці-колоністи сприяли розвитку на півдні України 
виноробства, шовківництва, садівництва, бджільництва, тютюнництва, 
лісівництва, городництва. Вони розводили коней, будували цегельні заводи, 
винокурні, броварні, сироварні, маслоробки, млини та ін.  

На прохання уряду вони брали в навчання російських селян і учили їх 
своїм способам господарювання, хліборобства, луківництва, розведення 
овочів, плодових дерев, скотарству, домашньому господарству. З цих учнів 
пізніше виникла російська колонія Павлівка в Мелітопольському повіті і 
Филипівка в Бердянському. 

Німецьку сільськогосподарську культуру, землеробські знаряддя, 
плуги, молотарки, досвід землеробства, розведення худоби, городів, 
баштанів і виноградників використовували й українці, переселені на південь 
України з Полтавської, Чернігівської, Подільської і Київської губерній.  

Говорячи про німців-колоністів, хотілося б підкреслити, що якщо 
перше покоління переселенців з Німеччини в південний регіон України 
було колоністичного типу, то їхні нащадки були вже корінними жителями, 
значна частина яких прийняла російське підданство, а з 1871 р. у 
відношенні державних і суспільних повинностей вони були зрівняні з 
іншими селянами-власниками і стали повноправними громадянами 
Російської імперії [2, с. 245-247].  

Л. Кондрацький у статті “Лиха доля українських німців”, 
опублікованій у “Радянському Прибужжі” у 1993 р., писав: “У нас часто 
німців називають колоністами. Це неправильне визначення. Адже колоністи 
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захоплювали вільні ділянки землі, іноді зганяли корінне населення і 
будували тут свої села – колонії. Німці на Україні були звичайними 
переселенцями, які переїхали з Німеччини за договорами, укладеними 
урядами своєї країни і Росії. Переселенцями не брали будь-кого, а лише 
заможних, вмілих господарів, яким давали грошові субсидії золотом як 
Росія, так і Німеччина” [13]. 

З такою думкою можна погодитись, але вірніше було б називати 
нащадків німецьких колоністів не колоністами, а українськими німцями, які, 
як і інше населення півдня України, були громадянами країни. 

Підводячи підсумок, треба відзначити, що вивчення досвіду німецьких 
колоністів у розвитку сільськогосподарського виробництва і сьогодні має 
величезне значення, тому що німецькі колонії вплинули на розвиток 
сільськогосподарського виробництва регіону на його соціально-економічний 
розвиток, на культуру землекористування.  

1. История СССР с древнейших времен до конца XVIII в.: Учебник / Под ред. 
Б.А. Рыбакова. – 2-е изд., перераб. й доп. – М.: Высш. шк., 1983. – 415 с. 2. Кабузан 
В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – 
первой половине XIX века (1917-1858). – М.: Издательство “Наука”, 1976. – 307 с. 3. 
Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало 
XIX столетия. – М.: Мысль, 1986. – 368 с. 4. Мірошниченко Н. Місцеве 
самоврядування німецьких колоній півдня України: організація та практична 
діяльність // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. Миколаївська обласна 
краєзнавча конференція. – Миколаїв: Атол, 2004. – С. 165-168. 5. Майснер В. 
Исторический путь немцев на Украине // Краєзнавчий альманах. Історія. Культура. 
Освіта. – Миколаїв: ОІППО, 2004. – С. 96-102. 6. Шкварец В.П., Мельник М.Ф. 
Історія рідного краю. Миколаївщина: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доопр., 
випр., доп. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили; Одеса: Тов Від, 2003. – 280 с. 
7. Афанасьев А.С. (Чужбинский). Собрание сочинений / Под ред. П.В. Быкова. – Т. 
VII. – 2-е изд. – СПб: Кн. т-во Г. Гопне, 1893. – 390 с. 8. Материалы для географии и 
статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Херсонская 
губерния Ч. I-II / Составил подполковник генерального штаба А. Шмидт. – СПб.; 
Тип. департамента Генштаба, 1863. – С. 462.  
9. Велицин А.А. Немцы в России. Очерки исторического развития и настоящего 
положения немецких колоний на юге и востоке России. – СПб.: Изд. “Русского 
Вестника”; Тип. “Общественная польза”, 1893. – С. 55, 136-138. 10. Военно-
статистическое обозрение Российской империи. Т. XI. Ч. 1. Херсонская губерния / 
Составитель Генерального штаба капитан Рогань и штабс-капитан Фон-Витте и 
Пестов. – СПб., 1849. 11. Клаус Х. Наши колонии: Опыты и материалы по истории и 
статистике иностранных колоний в России. – СПб.: Типография В.В. Нусвальта, 
1869. – 455 с. 12. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. – М.: Издательская 
группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 592 с. 13. Кондрацький Л. Лиха доля українських 
німців // Радянське Прибужжя. – 1993. – 7 вересня. 

 
 


