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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Проблема нацистської окупації на 

сьогодні є важливим сегментом національної пам’яті в Україні. Незважаючи на 

те, що з часу завершення Другої світової війни минуло 75 років, події німецько-

радянської війни й нині викликають гострі дискусії в українському суспільстві. 

Ухвалення 9 квітня 2015 р. Верховною Радою України пакету законів про 

декомунізацію поставило юридичну крапку у визнанні злочинної сутності як 

радянського, так і гітлерівського режимів, однак не завершило протистояння 

навколо питання оцінки подій 1939–1945 рр. До сьогодні проблема нацистської 

окупації продовжує залишатися в своєрідному полоні дихотомії 

«націоналістичне / радянське» й використовується для різноманітних 

політичних маніпуляцій з боку місцевих еліт. Cитуацію значно ускладнюють 

спроби Російської Федерації використати тему Другої світової війни в 

інформаційній війні проти України. 

Попри те, що в незалежній Україні була опублікована величезна кількість 

праць, присвячених Другій світовій війні, значна частина наукового доробку 

українських істориків й надалі ґрунтується на старих радянських підходах до 

оцінки подій 1941–1945 рр., які виникли в контексті побудови грандіозного 

проєкту історичної пам’яті про переможну війну СРСР над гітлерівською 

Німеччиною. Тому на сьогодні в українському науковому середовищі постало 

питання переосмислення проблеми регіонального виміру нацистської окупації у 

світлі новітніх концептуальних підходів вітчизняної та зарубіжної 

історіографій. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційної роботи можна визначити 

не лише відсутністю комплексного дослідження адміністративно-політичних та 

соціально-економічних аспектів німецького окупаційного цивільного 

управління на території Півдня України в 1941–1943 рр., а й потребою 

наукового протистояння спробам поширення в українському інформаційному 

просторі неоімперської версії історії Другої світової війни. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до планів держбюджетної наукової роботи 

молодих учених Запорізького національного університету «Пропаганда та 

суспільна свідомість на Півдні і Сході України (1930-ті – поч. XXI ст.)» 

(№ держреєстрації 0119U000225). 

Об’єктом дослідження є нацистський «новий порядок» на українських 

землях.  

Предмет дослідження – адміністративно-політичні та соціально-

економічні аспекти німецького окупаційного цивільного управління на Півдні 

України в 1941–1943 рр. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1941–1943 рр. Нижня 

хронологічна межа збігається з часом створення 15 листопада 1941 р. 

генеральних округів «Дніпропетровськ» та «Миколаїв» у складі 

рейхскомісаріату «Україна». Верхня хронологічна межа визначена відступом з 
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території Півдня України військових частин Німеччини восени 1943 р. й 

фактичною ліквідацією німецького окупаційного цивільного управління. 

Територіальні межі дослідження поширюються на частину Півдня 

України, яка в 1941–1943 рр. опинилася під німецьким цивільним управлінням 

й була включена до складу рейхскомісаріату «Україна». Це територія сучасних 

Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської (райони, розташовані на схід від 

річки Південний Буг, що не ввійшли до румунської зони окупації), Херсонської 

областей, які під час нацистської окупації входили до складу генеральних 

округів «Миколаїв», «Таврія» та «Дніпропетровськ». 

Мета дослідження полягає у визначенні адміністративно-політичних та 

соціально-економічних особливостей «нового порядку» на території Півдня 

України під німецьким окупаційним цивільним управлінням у 1941–1943 рр. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких дослідницьких 

завдань: 

– здійснити аналіз наукової розробки проблеми особливостей «нового 

порядку» на Півдні України під німецьким цивільним управлінням; 

– охарактеризувати джерельну базу та методологію дослідження; 

– визначити фактори формування образу Півдня України в 

експансіоністських планах Третього рейху; 

– дослідити місце Півдня України в об’єктиві політики німецького 

іредентизму (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) та оцінити ідеологічне 

обґрунтування нацистських загарбницьких планів стосовно 

південноукраїнських земель; 

– визначити статус Півдня України під німецьким окупаційним 

цивільним управлінням у контексті нацистського «нового порядку» в Європі в 

1941–1943 рр.; 

– проаналізувати особливості адміністративно-територіального устрою 

Півдня України під час нацистської окупації; 

– охарактеризувати структуру адміністративних органів на Півдні 

України під німецьким окупаційним цивільним управлінням в 1941–1943 рр.; 

– порівняти основні складові радянської довоєнної політики на селі та 

нацистського «нового аграрного ладу» на території південно-східних областей 

України; 

– дослідити особливості політики нацистів у сфері промисловості за 

«нового порядку» на південноукраїнських землях; 

– охарактеризувати динаміку змін у ставленні місцевого населення до 

нацистської соціально-економічної політики. 

Наукова новизна дисертації полягає у здійсненні комплексного 

дослідження адміністративно-політичних та соціально-економічних аспектів 

«нового порядку» на Півдні України під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням. 

Уперше: 

– визначено комплекс об’єктивних та суб’єктивних ідеологічних 

чинників, які привертали увагу керівництва Третього рейху й зумовлювали 

специфічне ставлення нацистів до Півдня України як до регіону, де начебто 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
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сформувався континуум німецької присутності у формі «індогерманці – 

остготи – німецькі колоністи ХVІІІ–ХІХ ст. (фольксдойче)»;  

– проаналізовано функціонування в 1941–1943 рр. зони цивільного 

управління як території Півдня України, яка увійшла до складу генеральних 

округів «Дніпропетровськ», «Миколаїв» і «Таврія»; 

– визначено адміністративно-територіальну специфіку зони німецького 

окупаційного цивільного управління на Півдні України на основі порівняння з 

іншими окупаційними режимами, встановленими Третім рейхом у державах 

Європи; 

– доведено унікальність південноукраїнської промисловості за «нового 

порядку» порівняно з іншими промисловими комплексами решти історико-

географічних регіонів, що увійшли до складу рейхскомісаріату «Україна». 

Дістало подальшого розвитку:  

– вивчення тоталітарної сутності нацистського та комуністичного 

режимів на основі порівняння довоєнної радянської політики на селі та «нового 

аграрного порядку»;  

– дослідження ставлення місцевого населення південноукраїнського 

регіону до основних напрямків соціально-економічної політики німецької 

окупаційної цивільної адміністрації; 

– на основі використання значного масиву періодики та архівних 

матеріалів вивчення управлінської організації влади на рівні генеральних 

комісарів – гебітскомісарів – штадткомісарів – місцевих колаборантських 

органів влади (управ); 

– проведення аналізу основних форм німецького колонізаційного проєкту 

стосовно південноукраїнських земель як колонії Крим – Таврія (Kronkolonie 

Krim-Taurien), «Готенланд» (Gotenland) / «Готенгау» (Gotengau).  

Уточнено:  

– місце Півдня України в концепції нацистського «життєвого простору на 

Сході» (Lebensraum im Osten), зокрема детально проаналізовано генезу 

територіальних претензій Кайзеррейху та Третього рейху на південноукраїнські 

терени;  

– політико-правову природу німецького окупаційного режиму на Півдні 

України в 1941–1943 рр. 
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним і завершеним науковим дослідженням. Усі наукові результати та 
положення, що виносяться на захист і становлять наукову новизну роботи, 
одержані здобувачем особисто. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в можливості 

використання його результатів для подальшого вивчення як нацистського 

окупаційного режиму в Україні, так і «нового порядку» у Європі, підготовці 

лекцій та спецкурсів з історії Другої світової війни на українських землях. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження пройшли 

наукову апробацію під час проведення: Всеукраїнської наукової конференції 

«Історія Степової України ХVІІ–ХХ століття» (м. Запоріжжя, 16–17 травня 

2014 р.); VІІІ університетської науково-практичної конференції студентів, 
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аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2015» (м. Запоріжжя, 7–9 квітня 

2015 р.); Сьомих Новицьких читань (м. Запоріжжя, 8–9 жовтня 2015 р.); 

Круглого столу до 100-ї річниці геноциду вірменського народу на теренах 

Османської імперії (м. Запоріжжя, 17 квітня 2015 р.); ІІ Міжнародної наукової 

конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації (м. Суми, 

24–25 березня 2016 р.); ІХ університетської науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2016» (м. Запоріжжя, 

12–14 квітня 2016 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених та студентів «Актуальні питання розвитку країн світу в контексті 

становлення та розвитку української державності» (м. Миколаїв, 22 квітня           

2016 р.); Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і 

соціально-економічних вимірах» (присвячена 25-річчю Незалежності України) 

(м. Дніпропетровськ, 29–30 квітня 2016 р.); Всеукраїнської наукової 

конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (присвячена  

20-річчю прийняття Конституції України) (м. Дніпро, 29–30 червня 2016 р.);                

ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і 

науки в умовах глобалізації» (м. Дніпро, 28–29 жовтня 2016 р.);                                

ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-

економічних вимірах» (м. Дніпро, 24–25 березня 2017 р.); Х університетської 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Молода наука – 2017» (м. Запоріжжя, 12–14 квітня 2017 р.); Міжнародної 

наукової конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна 

освітня діяльність» (м. Дніпро, 24–25 травня 2019 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в                 

19 публікаціях автора, серед яких 8 статей у фахових виданнях, з них 7 – 

включені до наукометричних баз. 

Структура та зміст дисертації визначені метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів                          

(12 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури                      

(443 позиції) та додатків (14 позицій). Загальний обсяг дисертації становить  

277 сторінок тексту, з них основного тексту – 195 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено об’єкт і 

предмет, окреслено хронологічні та територіальні межі, сформульовано мету і 

завдання роботи, обґрунтовано наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів. 

У першому розділі «Стан наукової розробки проблеми, джерельна 

база та методологія проблеми» проаналізовано стан наукової розробки теми 

та джерельну базу дослідження, охарактеризовано методологію роботи. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» здійснено історіографічний 

аналіз наукового доробку з предмету вивчення та з’ясовано відсутність на 

сучасному етапі комплексного дослідження адміністративно-політичних та 

соціально-економічних аспектів німецького окупаційного цивільного 

управління на території Півдня України.  
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Історіографію досліджуваної проблеми умовно можна поділити на три 

етапи. Перший припадає на 40-ві – середину 50-х рр. ХХ ст., коли відбувалося 

формування «єдино правильного» концептуального підходу до нацистського 

окупаційного режиму із зосередженням уваги на його злочинній сутності. 

Другий етап охоплює хронологічний відтинок від середини 50-х – до кінця  

80-х рр. ХХ ст., коли відбувалося фактологічне наповнення вже виробленого 

концептуального підходу до висвітлення окупації. Третій історіографічний етап 

розпочався в 1991 р. з виходом України зі складу СРСР й для нього є властивим 

зародження та розвиток нових підходів до розгляду проблеми. Використання 

періодизації, яка широко застосовується вітчизняними вченими при виділенні 

етапів розвитку радянської історіографії подій 1941–1945 рр. й прив’язується до 

періодів суспільно-політичного розвитку СРСР (сталінізм, відлига, застій, 

перебудова), у даному випадку є недоцільним. Це можна пояснити тим, що 

теоретико-методологічний арсенал радянських вчених при дослідженні історії 

нацистської окупації мало змінився. Концептуальні підходи, закладені в перше 

повоєнне десятиліття, використовувалися фактично до кінця 80-х рр. ХХ ст., 

при цьому з середини 50-х рр. ХХ ст. відбулося лише деяке розширення 

тематики досліджень. 

Формування радянської історіографії нацистського окупаційного режиму 

на Півдні України проходило в межах проєкту історичної пам’яті про 

переможну війну СРСР над гітлерівською Німеччиною. Проєкт пам’яті про 

Велику Перемогу мав низку схематичних регіональних версій, мета яких 

полягала в тому, щоб на місцевому матеріалі проілюструвати загальносоюзну 

версію війни.  

Вивчення нацистської окупації в Радянському Союзі розпочалося майже 

одразу після початку збройної агресії Німеччини. Тематика нацистського 

режиму та його злочинної діяльності була однією з провідних в Інституті історії 

та археології АН УРСР, яким була організована публікація низки ідеологічно 

забарвлених робіт пропагандистського характеру. У брошурі «Гітлерівська 

кріпаччина»
1
 Л. Новиченко акцентував увагу на грабіжницькому характері 

окупаційного режиму, що здійснював вилучення сільськогосподарської 

продукції. Натомість, на думку З. Шульги, висловлену у брошурі «Українське 

селянство не буде у фашистській неволі»
2
, мета німецької аграрної політики 

полягала у відновленні поміщицьких економій і перетворенні селянства на 

кріпаків.  

Друга половина 40-х рр. ХХ ст. стала часом підготовки радянськими 

вченими перших дисертаційних досліджень, які повністю чи частково були 

присвячені аналізу нацистського окупаційного режиму на Півдні України. 

Зокрема, захищені дисертація С. Герцмана «Боротьба трудящих мас 

Миколаївської області проти німецько-фашистських загарбників»
3
 (1948 р.) та 

                                                
1
Новиченко Л. М. Гітлерівська кріпаччина (Про німецьку земельну реформу). Саратов : 

Укриздат при ЦК КП(б)У, 1942. 20 с.  
2
Шульга З. Українське селянство не буде у фашистській неволі. Уфа : АН УРСР, 1942. 36 с.  

3
Герцман С. М. Боротьба трудящих мас Миколаївської області проти німецько-фашистських 

загарбників : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 1948. 18 с.  
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дисертація І. Семенова «Боротьба трудящих Херсонщини проти німецько-

фашистських окупантів (1941–1944 рр.)»
4
 (1949 р.).  

У середині 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. було здійснено спроби 

подолати сталінські догматичні підходи до висвітлення німецько-радянської 

війни. Однією з перших робіт, де досліджується місце України у війні, стала 

праця М. Супруненка «Україна у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 

(1941–1945 рр.)»
5
 (1956 р.), що мала більше описовий, аніж аналітичний 

характер.  

Друга половина 60-х – перша половина 70-х рр. ХХ ст. стала часом 

підготовки та публікації багатотомного видання «Історія міст і сіл Української 

РСР»
6
. Висвітлюючи нацистський окупаційний режим, автори 

енциклопедичного видання зосереджували свою увагу переважно на збитках, 

завданих окупацією. 

Проблемі економічного пограбування південних областей України 

німецькими окупантами та діяльності місцевого Руху Опору також були 

присвячені наукові розробки В. Нем’ятого
7
. Питання масового знищення 

населення німецькими окупантами в Миколаївській та Херсонській областях 

частково висвітлювалося в нарисах історії місцевих партійних організацій 

Комуністичної партії
8
.  

1980-ті рр. не принесли кардинальних змін в історіографію нацистської 

окупації Півдня України. На початку 80-х рр. ХХ ст. були захищені дисертації 

Б. Єлізарова
9
 та Ю. Єлесіна

10
, в яких окупаційний режим розглядався лише в 

контексті Руху Опору.  

Отже, попри недоступність багатьох джерел і наявність ідеологічних 

обмежень, поштовх до вивчення нацистського окупаційного режиму на Півдні 

України був даний саме радянською історичною наукою в межах проєкту 

                                                
4
Семѐнов И. Д. Борьба трудящихся Херсонщины против немецко-фашистских оккупантов 

(1941–1944 гг.) : дисс. … канд. ист. наук. 07.00.01. Киев, 1949. 256 с. 
5
Супруненко Н. И. Украина в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941–

1945 гг.). Киев : Госполитиздат УССР, 1956. 472 с.  
6
Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Дніпропетровська область. Т. 4. Київ : Голов. ред. 

УРЕ АН УРСР, 1969. 958 с.; Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Запорізька область.         

Т. 8. Київ : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1970. 768 с. та ін.  
7
Нем’ятий В. М. Вірність: З історії боротьби трудящих Миколаївської області проти 

фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. Одеса : Маяк, 1973. 204 с.; 

Немятый В. Н. Партийное подполье Юга Украины в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Николаевской и Херсонской обл.) : автореф. дисс. … канд. ист. наук. Киев, 1965. 

29 с. 
8
Очерки истории Николаевской областной партийной организации. Одесса : Маяк, 1980. 

327 с.; Очерки истории Херсонской областной партийной организации. Симферополь : 

Таврия, 1961. 278 с. 
9
Елизаров Б. Н. Борьба подпольщиков и партизан Украины против немецко-фашистских 

захватчиков 1941–1942 гг. (На материалах Днепропетровской, Запорожской, Сталинской, 

Ворошиловградской областей) : автореф. дисс. … канд. ист. наук. Москва, 1981. 27 с.  
10

Елесин Ю. И. Партийное подполье во главе всенародной борьбы за срыв экономических 

планов немецко-фашистских оккупантов в Приднепровье и Донбассе (1941–1944 гг.) : 

автореф. дисс. … канд. ист. наук. Киев, 1982. 24 с. 
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історичної пам’яті про переможну війну СРСР над Німеччиною. Відповідно це 

вплинуло на вибір тем радянських істориків: злочинна діяльність нацистських 

окупантів, збитки, завдані народному господарству СРСР під час війни та 

окупації, антифашистський Рух Опору.  

З 1991 р. починається новітній період в українській історіографії «нового 

порядку» на території Півдня України під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням. В умовах незалежності дослідження нацистського окупаційного 

режиму на території південноукраїнського регіону переважно здійснюється на 

регіональному рівні. 

У 2004 р. була видана колективна монографія «Миколаївщина в роки 

Великої Вітчизняної війни: 1941–1944 pp.»
11

, в якій значна увага присвячена 

подіям окупації і Голокосту. Логічним підсумком захищеної в 2006 р. під 

керівництвом М. Шитюка кандидатської дисертації Н. Сугацької
12

 стала 

публікація згаданими вченими монографії «Геноцид проти євреїв Південної 

України в роки німецько-румунської окупації»
13

. Також під керівництвом 

М. Шитюка була підготовлена кандидатська дисертація А. Погорєлова 

«Південь України в початковий період Великої Вітчизняної війни. Червень 

1941 – листопад 1942 рр.» (2008 р.)
14

. 

У 2013 р. групою запорізьких науковців під керівництвом Ф. Турченка 

була опублікована монографія «Запорізький рахунок Великій війні. 1939 – 

1945»
15

, в якій було підкреслено те, що на практиці в зоні окупації нацисти 

використовували принцип поєднання, а подекуди й «накладання» двох 

правових систем – радянської і німецької. 

Сучасна вітчизняна історіографія нацистського окупаційного режиму 

Півдня України має доволі різноплановий характер, у її змісті умовно можна 

виділити конкретні тематичні напрямки публікацій.  

Адміністративно-політичним аспектам німецького окупаційного режиму 

присвячені наукові розробки Н. Сугацької
16

, В. Орлянського і О. Тедеєва
17

.  

                                                
11

Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941–1944 (До 60-річчя визволення 

області від німецько-румунських окупантів) / під керівництвом М. М. Шитюка. Миколаїв : 

Квіт, 2004. 503 с. 
12

Сугацька Н. В. Геноцид проти єврейського населення Півдня України в роки німецько-

румунської окупації (1941–1944 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Запоріжжя, 

2006. 20 с. 
13

Шитюк М. М., Сугацька Н. В. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-

румунської окупації (1941–1944 рр.). Миколаїв, 2008. 154 с. 
14

Погорєлов А. А. Південь України в початковий період Великої Вітчизняної війни. Червень 

1941 – листопад 1942 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2008. 20 с.  
15

Запорізький рахунок Великій війні. 1939–1945 / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко, 

О. Ф. Штейнле, В. С. Орлянський [та ін.]; Ф. Г. Турченко (наук. ред.). Запоріжжя : Просвіта, 

2013. 416 с. 
16

Сугацька Н. Місцева адміністрація та самоуправління на Півдні України в часи нацистської 

окупації краю (1941–1944 рр.) в контексті подій Холокосту. Південний архів (історичні 

науки). Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. Вип. ХХ. С. 148–153. 
17

Орлянський В. С., Тедеєв О. С. Місцеві органи управління в період окупації на Запоріжжі 

(1941–1943 рр.). Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 332 с. 
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Питання колабораціонізму та ставлення до окупантів місцевого населення 

розглядається в роботах М. Слободянюка та І. Шахрайчука
18

, М. Шитюка й 

А. Погорєлова
19

, О. Чепурка та І. Шевцова
20

.  

Одним із провідних напрямків дослідження функціонування 

нацистського окупаційного режиму на Півдні України є аналіз економічної 

політики. Він розроблявся в публікаціях О. Акуніна
21

, О. Захарченка
22

, 

В. Орлянського
23

, І. Спудки
24

.  

Демографічні процеси на Півдні України періоду нацистської окупації 

висвітлюються Т. Винарчук
25

, В. Чернявським
26

.  

На початку ХХІ століття захищена низка дисертацій, в яких 

висвітлювалися різні аспекти «нового порядку» на Півдні України. Зокрема, 

культурній політиці німецької окупаційної адміністрації на Півдні України 

присвячена дисертація Н. Шевченко
27

, становищу православної церкви в межах 

румунської зони окупації – робота М. Михайлуци
28

, політиці нацистів на селі в 

                                                
18

Слободянюк М. А., Шахрайчук І. А. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої 

Вітчизняної війни. Дніпропетровськ : ВКФ «Оксамит-Текс», 2004. 294 с. 
19

Шитюк М. М., Погорєлов А. А. Південна Україна: червень 1941 – листопад 1942 рр. 

Миколаїв : Вид-во І. Гудим, 2009. 360 с. 
20

Чепурко О., Шевцов І. Життєвий шлях колаборанта: за матеріалами архівно-слідчої справи 

Густава Якобовського. Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. Дніпро : 

«Грані», 2020. Вип. 15. С. 143–160. 
21

Акунін О. С. Південноукраїнське селянство в роки окупації (1941–1944 рр.): 

продподатковий окупаційний тягар. Гілея (науковий вісник) : Збірник наукових праць. Київ : 

УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2008. Вип. 11. С. 92–97. 
22

Захарченко О. Нацистська аграрна політика в контексті окупації Півдня України. Гілея 

(науковий вісник) : Збірник наукових праць. Київ, 2005. Вип. 4. С. 81–98. 
23

Орлянський В. С. Господарська діяльність Запорізької міської управи в період німецької 

окупації (1941–1943 рр.). Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник 

Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя : Просвіта, 2008. Вип. 21. С. 52–57. 
24

Спудка І. М. Економічна політика нацистського керівництва на території Запорізької 

області. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2011. Вип. XXXI. С. 189–194.  
25

Винарчук Т. В. Жертви окупаційної влади на території Запорізької області в роки Другої 

світової війни. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. Вип. XXXV. C. 149–156.  
26

Чернявський В. В. Депортація цивільного населення півдня України на примусові роботи 

до Третього рейху 1941–1944 рр.: основні тенденції і регіональна специфіка. Війна. Окупація. 

Пам’ять: Примусові робітники з України в окупованій Європі : Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції, м. Київ, 27 вересня 2012 р. / Український інститут національної 

пам’яті, Інститут історії України НАН України; упоряд. : Р. І. Пилявець, В. М. Яременко. 

Київ : НВЦ «Пріоритети», 2012. C. 75–87. 
27

Шевченко Н. В. Діяльність національних культурно-освітніх закладів півдня України в 

період німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. : автореф. … канд. істор. наук : 07.00.01. 

Миколаїв, 2010. 16 с. 
28

Михайлуца М. І. Православна церква на півдні України в період Другої світової війни у 

контексті політики радянського і румунського режимів : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 

07.00.01. Київ, 2009. 39 с. 
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межах генерального округу «Дніпропетровськ» – дисертаційне дослідження 

Н. Гандрабури
29

. 

Історія окупаційного режиму слабко досліджена в зарубіжній 

історіографії. У 2010 р. була видана монографія італійського дослідника 

С. А. Беллецци «Тризуб і свастика. Нацистська окупація Східної України»
30

, в 

якій він розглянув всі сторони «нового порядку» на території генерального 

округу «Дніпропетровськ», зокрема структуру управління, расову політику, 

заходи у сфері економіки та культури, становище цивільного населення за 

окупації. У контексті руху противників А. Гітлера у своїй роботі «Противники 

Гітлера в НСДАП 1921–1945»
31

 В. Бройнінгер розглянув постать генерального 

комісара генерального округу «Крим» А. Фрауенфельда. У 2005 р. була 

опублікована книга німецького дослідника Н. Кунца, присвячена німецькому 

правлінню в Криму в 1941–1944 рр.
32

. 

Таким чином, марксистський методологічний догматизм, що домінував у 

СРСР, не дозволив всебічно дослідити особливості нацистського окупаційного 

режиму в південноукраїнському регіоні. Майже в усі подальші роки існування 

радянської історіографії аналіз місцевих особливостей окупації обмежувався 

жорсткою схемою: «початок війни та героїчна оборона; окупація „німецько-

фашистськими” загарбниками; визволення та відбудова». Основи вивчення 

проблеми особливостей нацистської окупації були закладені після здобуття 

Україною незалежності. Сучасні українські історики створили значну кількість 

праць, присвячених дослідженню функціонування нацистського окупаційного 

режиму на території Півдня України. Методологічному арсеналу доробку 

більшості вчених, які вивчають історію нацистського окупаційного режиму, 

притаманним є зосередження на макроісторії та недостатнє застосування 

новітніх підходів. Водночас здійснений аналіз дозволяє стверджувати, що в 

сучасній вітчизняній історіографії нацистського окупаційного режиму на 

території південноукраїнського регіону відбувається поступове руйнування 

старих радянських кліше. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» здійснено аналіз джерельної бази 

дисертаційного дослідження. Основними групами комплексу джерел дисертації 

є: законодавчі акти; матеріали офіційного діловодства; статистичні матеріали; 

матеріали періодичної преси; джерела приватного характеру. Значна частина 

використаних у дисертації документів представлена в опублікованому вигляді в 

археографічних збірниках, хоча частина документів залишається 

неопублікованою. 

                                                
29

Гандрабура Н. Я. Село генеральної округи «Дніпропетровськ» (1941–1944 рр.): визиск, 

виснаження та наслідки : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Миколаїв, 2017. 251 с. 
30

Belezza S.A. Il tridente e la svastica. L’occupazione nazista in Ucraina orientale. Milano : Franco 

Angeli, 2010. 245 р. 
31

Бройнингер В. Противники Гитлера в НСДАП 1921–1945. Москва : АСТ Астрель, 2006.  

400 с. 
32

Kunz N. Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941–1944): Germanisierungsutopie und 

Besatzungsrealität. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. 448 S. 
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У роботі використані законодавчі акти, видані як радянською, так і 

німецькою владами. До згаданої групи джерел увійшли постанови центральних 

органів влади СРСР, а також розпорядження керівних структур нацистської 

Німеччини з приводу організації життя на окупованих територіях.  

Окрему групу джерел становлять матеріали офіційного діловодства, 

сформовані внаслідок діяльності структурних елементів німецької окупаційної 

цивільної адміністрації.  

Статистичні джерела представлені матеріалами, що увійшли до довідника 

«Народне господарство УСРР», який надає детальну інформацію про основні 

галузі промисловості в межах південноукраїнського регіону, які привертали 

увагу німецького агресора. 

Певну цінність мають також матеріали періодичної преси. Автором 

дисертації було опрацьовано 25 періодичних видань 1930 – 1940-х рр. З 

місцевої преси періоду окупації можна отримати уявлення про весь спектр 

життя за «нового порядку» на Півдні України. Як джерело офіційної інформації 

з радянського боку була використана газета «Правда» – друкований орган 

Центрального комітету ВКП(б). Тут розміщені повідомлення, що містять 

оцінку радянської влади щодо німецької окупаційної політики. 

У дисертації широко представлені також джерела мемуарного характеру. 

Автор залучив мемуари трьох груп. Першу групу формують спомини 

представників керівництва Третього рейху та його найближчого оточення 

(Ф. Гальдер, Г. Пікер, А. Фрауенфельд, Р. Волтерс). Другу групу                          

становлять спогади представників військового командування СРСР: 

О. Василевського, Р. Малиновського, І. Тюленєва. До третьої групи увійшли 

свідчення місцевого населення Півдня України, яке перебувало під 

нацистською окупацією.  

З неопублікованих джерел у дисертації використані документи і 

матеріали, сконцентровані в архівних установах: Центральному державному 

архіві вищих органів влади та управління України, Центральному державному 

архіві громадських об’єднань України, Державному архіві Дніпропетровської 

області, Державному архіві Запорізької області, Державному архіві 

Миколаївської області, Державному архіві Херсонської області. 

Переважна більшість використаних у дисертації архівних джерел – це 

матеріали офіційного діловодства. Архівні матеріали надають змогу 

охарактеризувати весь досліджуваний хронологічний період та розкрити зміст 

ряду важливих аспектів проблеми, що вивчається. Усього в дисертації 

використано матеріали 24 фондів (102 справи) двох центральних державних 

архівів та чотирьох державних обласних архівів України. 

Таким чином, джерела для проведення дослідження німецького 

окупаційного цивільного управління на Півдні України в 1941–1943 рр. 

представлені різнотипними за походженням матеріалами. Джерельна база 

роботи є достатньою для проведення аналізу адміністративно-політичних та 

соціально-економічних аспектів «нового порядку» на південноукраїнських 

землях. Інформативний потенціал джерел дозволяє автору виконати основні 

завдання кандидатської роботи. 
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У підрозділі 1.3. «Методологія дослідження» представлено 

методологічну основу дисертації та охарактеризовано методи дослідження. В 

основу роботи покладено використання таких загальнонаукових принципів: 

об’єктивності, історизму, системності, багатофакторності. 

Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на 

загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія) та спеціально-

історичних методах пізнання (періодизації, актуалізації, історико-порівняльний, 

хронологічний, історико-генетичний, історико-структурний, історико-

типологічний, біографічний, просопографічний).  

Комбіноване застосування широкого арсеналу сучасної методології 

історії в поєднанні з новітніми досягненнями історіографії та достатньою 

джерельною базою надало можливість дослідити адміністративно-політичні та 

соціально-економічні особливості «нового порядку» на території Півдня 

України під німецьким окупаційним цивільним управлінням. 

У другому розділі «Південь України в загарбницьких планах 

Третього рейху» охарактеризовано еволюцію бачення нацистського 

керівництва щодо майбутнього статусу південноукраїнських земель. 

У підрозділі 2.1. «Фактори формування образу Півдня України в 

експансіоністських планах Третього рейху» розглянуто систему чинників, які 

впливали на сприйняття образу південноукраїнських земель у середовищі 

нацистського керівництва: 1) вигідне геополітичне розташування Півдня 

України, встановлення панування над яким дозволяло Німеччині контролювати 

найкоротший шлях із Західної Європи до Близького Сходу, отримати зручний 

вихід до Середземномор’я, доступ до нафтових родовищ Іраку та Персії;                      

2) потужний ресурсний потенціал південноукраїнських корисних копалин 

(марганцеві та залізні руди), які були необхідні військовим заводам Німеччини; 

3) Південь України як одна з найбільших східноєвропейських житниць, яка 

могла убезпечити Німеччину від виникнення голоду; 4) Південь України як 

індустріальна база Радянського Союзу, де функціонували потужні промислові 

підприємства; 5) розгалужена мережа південноукраїнських морських портів. 

Крім того, в міжвоєнний період головними осередками суднобудівної 

промисловості Радянської України поряд з Одеською виступали саме 

Миколаївська та Херсонська області.  

У підрозділі 2.2. «Південноукраїнський регіон в об’єктиві німецьких 

загарбницьких прагнень (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)» розглянуто 

генезу поглядів на місце Півдня України в системі німецьких 

експансіоністських планів «Drang nach Osten». Виділено два основних періоди у 

сприйнятті регіону німецьким вищим керівництвом: 1) кінець ХІХ ст. – 1918 р., 

коли Південь України розглядався лідерами Німецької імперії як плацдарм для 

подальшого просування у східному напрямку; 2) 20-ті – перша половина  

40-х рр. ХХ ст., коли в умовах Веймарської республіки спочатку були 

теоретично розроблені й ідеологічно обґрунтовані основи нацистської 

зовнішньополітичної доктрини розширення «життєвого простору» на сході, 

спроба реалізації якої була згодом здійснена Третім рейхом в 1939–1945 рр. 

Згідно із згаданою нацистською доктриною Південь України мав бути повністю 
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онімечений та стати джерелом поповнення продовольчо-сировинних ресурсів 

Німеччини.  

У підрозділі 2.3. «Роль ідеологем-історизмів в обґрунтуванні нацистських 

загарбницьких планів щодо Півдня України» висвітлено використання 

нацистським керівництвом ряду факторів історичного та ідеологічного 

характеру задля обґрунтування своїх територіальних претензій стосовно 

південноукраїнського регіону: 1) наявність на території південно-східних 

областей України археологічних пам’яток, які можна було трактувати як 

арійські. В такий спосіб південноукраїнські землі стали невід’ємною частиною 

арійського міфу Третього рейху; 2) на південноукраїнських землях 

локалізовувалося остготське королівство Германаріха. Нацистська 

пропагандистська машина активно використовувала історичний міф про готів 

як творців однієї з перших німецьких держав-імперій. Присутність остготів на 

території Півдня України стала підґрунтям для історичної легітимізації 

німецької окупації регіону в 1941–1943 рр.; 3) на теренах Півдня України 

компактно проживала німецька етнічна меншина (фольксдойче). Спроба 

використати нацистами фактору німецької етнічної меншини була 

продовженням звичної для великих європейських держав практики 

іредентизму, що, зрештою, призвело до вироблення керівництвом Третього 

рейху специфічної програми подальшого використання південноукраїнських 

земель у створенні опорних колонізаційних пунктів; 4) Південь України був 

ареалом поширення «німецькомовного» християнства. Завдяки іноземній 

колонізації тут сформувався стійкий німецький етноконфесійний комплекс, в 

якому важливу роль відігравали такі «німецькомовні» форми християнства, як 

менонітство та лютеранство. 

Третій розділ «Німецьке окупаційне цивільне управління: 

територіальна організація та владна ієрархія» складається з трьох 

підрозділів. У підрозділі 3.1. «Політико-правовий статус Півдня України під 

німецьким окупаційним цивільним управлінням у контексті нацистського 

„нового порядку”» досліджується політико-правовий статус тих 

південноукраїнських земель, які в 1941–1943 рр. опинилися під цивільним 

управлінням нацистської Німеччини. Під нього потрапили південноукраїнські 

землі між нижньою течією Південного Бугу та східною межею 

Дніпропетровської та Запорізької областей, які були включені до складу 

рейхскомісаріату «Україна» у формі трьох генеральних округів: 

«Дніпропетровськ», «Крим» та «Миколаїв». Режим, встановлений Третім 

рейхом на території Півдня України в 1941–1943 рр., можна визначити як 

воєнну окупацію з подальшою анексією. Таким чином, Південь України 

подібно до Східної Галичини мав увійти безпосередньо до складу Третього 

рейху.  

У підрозділі 3.2. «Особливості адміністративно-територіального 

устрою Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням в 

1941–1943 рр.» встановлено й охарактеризовано комплекс особливостей 

адміністративно-територіального устрою Півдня України в межах 

рейхскомісаріату «Україна» в 1941–1943 рр.: 1) на Півдні України при 
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організації нового адміністративно-територіального поділу німецька влада 

фактично спиралася на російську дореволюційну традицію поділу регіону на 

Катеринославську, Таврійську та Херсонську губернії у формі генеральних 

округів при збереженні радянського довоєнного поділу на райони; 2) до кінця 

окупації частина південноукраїнських земель перебувала фактично під 

подвійним військово-цивільним управлінням, що найбільш яскраво 

проявлялося саме в межах генерального округу «Крим»; 3) саме на території 

Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням була 

сконцентрована найбільша кількість «міських» крайзгебітів, до яких належали 

Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кам’янське, Кривий Ріг.  

У підрозділі 3.3. «Структура нацистського окупаційного 

адміністрування» встановлено, що на Півдні України під німецьким 

окупаційним цивільним управлінням склалася типова управлінська організація 

влади, притаманна й іншим територіям, які увійшли до складу рейхскомісаріату 

«Україна». В основі законодавчої системи адміністративного апарату на 

загарбаних територіях СРСР був наказ А. Гітлера від 17 липня 1941 р. про 

управління новоокупованими східними територіями. Найвищою ланкою 

окупаційного цивільного управління на території Півдня України був 

генеральний комісаріат на чолі з генеральним комісаром. Генеральний комісар, 

будучи підпорядкованим рейхскомісару Е. Коху, здійснював керівництво 

генеральним округом відповідно до розпоряджень останнього та розпоряджень 

рейхсміністра А. Розенберга. На Півдні України німецька цивільна окупаційна 

структура набула такого вигляду: «генеральні комісари – гебітскомісари – 

штадткомісари – місцеві допоміжні управи».  

Четвертий розділ «Нацистська соціально-економічна політика на 

Півдні України» складається з трьох підрозділів. У підрозділі                                  

4.1. «Функціонування колгоспно-радгоспної системи за нацистського „нового 

аграрного ладу” на Півдні України під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням» здійснено порівняльний аналіз нацистського та радянського 

режимів у межах південноукраїнських земель. Спільною формою 

організаційно-виробничого контролю над українським селом для «совєтів» і 

нацистів на території Півдня України під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням стала колгоспно-радгоспна система. Для «совєтів» і нацистів 

каральні акції були неодмінним джерелом страху, що забезпечував тоталітарну 

систему фактично дармовою робочою силою. Селянське повсякдення 

визначалося переходом до ручної праці та численними обмеженнями 

окупаційної влади. Селяни втратили елементи соціального забезпечення, 

запроваджені радянською владою в довоєнний період. Як нацистський, так і 

радянський режими проводили доволі схожу податкову політику на Півдні 

України, яка була націлена на отримання максимального зиску з селянських 

господарств й зводилася до натуральних та грошових форм оподаткування.  

У підрозділі 4.2. «Особливості промислової політики окупаційної 

адміністрації на Півдні України в контексті гітлерівського „нового порядку” в 

Європі» виявлено комплекс особливостей, що характеризували політику 

Третього рейху стосовно промисловості Півдня України в 1941–1943 рр.: 
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1) після встановлення «нового порядку» на південноукраїнських землях 

німецька влада зіткнулася з викликом – на території регіону «совєти» здійснили 

спробу провести тотальну деіндустріалізацію, внаслідок чого промисловість 

Півдня зазнала більших руйнувань, аніж інші території України;                               

2) відбудова південноукраїнської промисловості як головний пріоритет у 

діяльності німецької влади стала одним з найбільш успішних заходів окупантів, 

що особливо стосувалося видобутку марганцю, залізної руди та налагодження 

енергопостачання; 3) відбулося різке збільшення частки німецького 

монополістичного капіталу, масштаби якого значно перевищували подібні 

процеси в інших окупованих територіях України;                                                        

4) південноукраїнські чорноморські верфі мали стати базою військово-

морських сил Третього рейху (крігсмаріне).  

У підрозділі 4.3. «Динаміка соціально-економічних настроїв місцевого 

населення Півдня України в умовах „нового порядку”» охарактеризовано 

динаміку змін у ставленні місцевого населення до нацистської соціально-

економічної політики. Жорсткі умови окупаційного режиму, підкріплені 

історичною традицією до бунтарства, стали причиною поширення серед 

південноукраїнського населення антинімецьких настроїв. Малорезультативна 

пропаганда, переслідування німецькою окупаційною адміністрацією 

тактичного завдання зберегти радянські довоєнні соціально-економічні реалії, 

обумовили втрату остаточної підтримки нацистів серед місцевого населення.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Проаналізовано стан наукової розробки обраної теми дослідження. 

З’ясовано, що на момент написання дисертації відсутнє системне наукове 

дослідження адміністративно-політичних та соціально-економічних аспектів 

«нового порядку» на Півдні України під німецьким цивільним управлінням. 

Систематизовано складові джерельної бази дисертації, яка дозволяє здійснити 

ґрунтовний аналіз адміністративно-політичного та соціально-економічного 

аспектів німецького окупаційного цивільного управління на Півдні України в 

1941–1943 рр.  

2. Визначено фактори формування образу Півдня України в 

експансіоністських планах Третього рейху: вигідне географічне розташування, 

природно-ресурсний та економічний потенціал, значний відсоток німецької 

етнічної меншини як імовірної опори окупаційного режиму, ідеологічна 

установка нацистів про майже постійну «історичну» німецьку присутність у 

регіоні. 

3. Досліджено місце Півдня України в об’єктиві політики німецького 

іредентизму (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Нацистські загарбницькі 

плани відносно Півдня України були частиною традиційної німецької політики 

«Натиску на Схід» («Drang nach Osten»). Для Другого та Третього рейхів у 

завойовницьких та геополітичних планах стосовно південноукраїнських земель 

набула поширення ідея створення колонізаційних проєктів на кшталт «Крим–

Таврія» та «Готенленд».  
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4. Визначено, що в 1941–1943 рр. адміністративно-політичний статус 

південноукраїнських земель під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням не відрізнявся від статусу інших територій, які увійшли до складу 

рейхскомісаріату «Україна». Південноукраїнські землі, ймовірно, мали б 

отримати статус, подібний до статусу західноукраїнських земель у складі 

Генерального губернаторства, коли вони формально не були безпосередньою 

складовою Німеччини, проте підлягали управлінню німецької цивільної влади 

як своєрідна «європейська колонія». 

5. Проаналізовано особливості адміністративно-територіального устрою 

Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням в 1941 – 

1943 рр., які зводилися до фактично подвійного підпорядкування цивільній та 

військовій окупаційній владі; значній сконцентрованості «міських» 

крайзгебітів; використання німецькою окупаційною адміністрацією вже 

налагоджених моделей адміністративно-територіального поділу, сформованих 

російською дореволюційною та радянською довоєнною владою. 

6. Охарактеризовано структуру адміністративних органів на Півдні 

України під німецьким цивільним управлінням в 1941–1943 рр., де склалася 

типова управлінська організація влади, яка набула такого вигляду: «генеральні 

комісари – гебітскомісари – штадткомісари – місцеві допоміжні управи». 

7. Порівняно основні складові радянської довоєнної політики на селі та 

нацистського «нового аграрного ладу» на території Півдня України й 

встановлено їхні специфічні риси. По-перше, обидва режими використовували 

колгоспно-радгоспну організаційно-правову форму експлуатації сільського 

господарства. По-друге, невід’ємним елементом підтримки функціонування 

аграрного сектора для нацистського і радянського режимів були каральні акції. 

По-третє, податкова політика обох тоталітарних режимів на 

південноукраїнській території була націлена на отримання максимального 

зиску з селянських господарств у формі натуральних та грошових податків.  

По-четверте, рівень життя сільського населення Півдня України під час 

нацистської окупації, порівняно з довоєнним радянським, суттєво не 

покращився. 

8. Виділено особливості політики у сфері промисловості за «нового 

порядку» на південноукраїнських землях: фактична деіндустріалізація регіону в 

підсумку відступу Червоної армії стала викликом для німецької окупаційної 

адміністрації; саме в межах Півдня України нацистам вдалося досягти 

найбільше успіхів у відбудові місцевої промисловості, що особливо яскраво 

простежувалося на прикладі марганцевих шахт Нікополя; значна концентрація 

на території регіону німецького монополістичного капіталу мала пришвидшити 

процес відбудови місцевої промисловості; нацистські окупанти зробили 

наголос на південноукраїнській суднобудівній промисловості та портових 

комплексах як основі для базування німецького військово-морського флоту. 

9. Охарактеризовано динаміку змін у ставленні місцевого населення до 

нацистської соціально-економічної політики, яке еволюціонувало від 

сподівання на покращення умов життя до повного розчарування та неприйняття 

«нового порядку». Дослідження результатів нацистської пропаганди на Півдні 
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України дозволяє стверджувати про її низьку результативність, зумовлену 

відсутністю гнучкої німецької окупаційної політики, яка разом із загальною 

воєнно-політичною ситуацією була тим основним фактором, який впливав на 

сприйняття місцевим населенням окупаційного режиму. 

Перспектива подальшої розробки аналізованої в дисертаційній роботі 

проблеми полягає у всебічному порівняльному дослідженні режимів, 

встановлених Німеччиною в 1918 р. та 1941–1943 рр. на Півдні України, яке б 

охопило всі сфери життя місцевого населення, що опинилося під німецьким 

пануванням. 
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АНОТАЦІЯ 

Тішин О. В. Німецьке окупаційне цивільне управління на Півдні 

України (1941–1943 рр.): адміністративно-політичний та 

соціально-економічний аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – «Історія України». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації на основі широкого кола джерел здійснено комплексний 

аналіз адміністративно-політичних та соціально-економічних особливостей 

німецького окупаційного цивільного управління на території                      

Півдня України в 1941–1943 рр. Охарактеризовано фактори формування образу 

Півдня України в експансіоністських планах Третього рейху. Визначено статус 

та проаналізовано особливості адміністративно-територіального устрою 

південноукраїнських земель під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням. Досліджено нацистську управлінську організацію влади на Півдні 

України. Проведений аналіз аграрної та промислової політики німецької 

окупаційної адміністрації в межах Півдня України. Охарактеризовано динаміку 

змін у ставленні місцевого населення до нацистської соціально-економічної 

політики.  

Ключові слова: німецьке окупаційне цивільне управління, окупація, 

«новий порядок», Південь України. 



 

 

19 

АННОТАЦИЯ 

Тишин А. В. Немецкое оккупационное гражданское управление на 

Юге Украины (1941–1943 гг.): административно-политический и 

социально-экономический аспекты. – Квалификационная научная работа 

на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – «История Украины». – Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2020. 

В диссертации на основе широкого круга источников осуществлен 

комплексный анализ административно-политических и социально-

экономических особенностей немецкого оккупационного гражданского 

управления на территории Юга Украины в 1941–1943 гг. Охарактеризованы 

факторы формирования образа Юга Украины в экспансионистских планах 

Третьего рейха. Определен статус и проанализированы особенности 

административно-территориального устройства южноукраинских земель под 

немецким оккупационным гражданским управлением. Исследована нацистская 

управленческая организация власти на Юге Украины. Проведен анализ 

аграрной и промышленной политики немецкой оккупационной администрации 

в пределах Юга Украины. Охарактеризована динамика изменений в отношении 

местного населения к нацистской социально-экономической политике. 

Ключевые слова: немецкое оккупационное гражданское управление, 

оккупация, «новый порядок», Юг Украины. 
 

SUMMARY 

Tishyn O.V. German occupation civilian administration in the South of 

Ukraine (1941–1943): administrative and political, social economic aspects. – 

Manuscript copyright. 

Thesis for Candidate Degree in Historical Sciences in the specialty 07.00.01 –

«History of Ukraine». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The thesis reveals complex analysis of administrative and political, social and 

economic peculiarities of German occupation civilian administration in the South of 

Ukraine in 1941–1943 that is carried out on a wide range of historical accounts.  

The image formation factors of the South of Ukraine in the expansionist plans 

of the Third Reich are determined. The place of the South of Ukraine in                       

the framework of the policy of German irredentism (the end of 19
th

 – the first third of 

20
th

 century) is studied. The emphasis is placed on the fact that the administrative and 

political status of the southern Ukrainian lands under German civil occupation did not 

differ from the status of other territories that were part of the Reich Commissariat 

«Ukraine» during the period under investigation (1941–1943). The research 

highlights and analyses the features of administrative and territorial structure of             

the South of Ukraine under the German occupation civil administration in 1941–

1943. The research concentrates on the fact that in the South of Ukraine under Nazi 

occupation, a typical administrative organization of power was formed and it was 

manifested in the following forms: «general commissioners – district 

commissioners – town commissioners – local supportive administrations». The thesis 
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represents comparative analysis of Nazi and Soviet agricultural policy in the South of 

Ukraine. The peculiarities of the Nazi policy in the sphere of industry under the «new 

order» in the southern Ukrainian lands are highlighted. The dynamics of changes in 

the attitude of the local population towards the Nazi social and economic policy is 

depicted. The attitude evolved from hopes for living conditions improvement 

(implementation of private ownership, introduction of market controls to stewardship 

of the economy, enhancement of mass consumer commodities production) into 

complete disappointment and rejection of the «new order». 

Key words: German occupation civilian administration, invasion, «new 

order», South of Ukraine. 

  

 

 

 


