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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. 

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 величека 

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. 
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Таким чином, актуальність теми даної 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. 

Наукова новизна дисертації полягає у здійсненні комплексного 

дослідження адміністративно-політичних та соціально-економічних аспектів 

«нового порядку» на Півдні України під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням в 1941 – 1943 рр. 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 сформувався континуум німецької 

присутності. 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. 

Доведена унікальність південноукраїнської промисловості за «нового 

порядку» порівняно з іншими промисловими комплексами решти                                          

історико-географічних регіонів, що увійшли до складу рейхскомісаріату 

«Україна». 

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, для 

підготовки лекцій та спецкурсів з історії Другої світової війни на українських 

землях. 

У підсумку проведеного історіографічного аналізу з’ясовано, що 

історіографію проблеми можна умовно поділити на три періоди. Під час 
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першого періоду  (40-ві – середина  50-х рр. ХХ ст.) радянські історики 

здійснювали вивчення окупаційного режиму, зосередивши увагу на його 

злочинній сутності. Під час другого етапу (середина 50-х – кінець 80-х рр.              

ХХ ст.) відбувалося фактологічне наповнення вже виробленого й офіційно 

затвердженого владою концептуального підходу. Третій період розпочався з 

1991 р. й для нього характерні зародження та розвиток нових підходів до 

розгляду проблеми, методологічний плюралізм, поступове подолання 

радянського догматизму.   

Вивчення адміністративно-політичних та соціально-економічних 

аспектів німецького окупаційного цивільного управління на Півдні України 

базується на використанні таких груп джерел: законодавчі акти, матеріали 

офіційного діловодства, статистичні матеріали, матеріали періодичної преси, 

джерела приватного характеру. 

В основу методологічної бази дослідження були покладені принципи 

об’єктивності, історизму та багатофакторності. У дисертації використано як 

загальнонаукові, так і спеціально-історичні методи. 

Нацистські плани відносно південноукраїнських земель можна 

окреслити як такі, що набули типової форми іредентизму, метою якої мало 

стати  об’єднання всіх територій з мінімальною присутністю німецького 

етносу. На сприйняття образу Півдня України політичною елітою Третього 

рейху  впливав геополітичний потенціал території, який формував комплекс 

чинників (вигідне географічне розташування, природно-ресурсний та 

економічний потенціал регіону, специфічні соціально-демографічні ресурси, 

нацистські доводи історичного характеру). 

Південноукраїнські землі, імовірно, мали б отримали статус, подібний 

до того статусу, який отримали західноукраїнські землі у складі 

Генерального губернаторства, коли вони формально не були безпосередньою 

складовою Німеччини, проте підлягали управлінню німецької цивільної 

влади як своєрідна «європейська колонія».  
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Визначено адміністративно-політичні особливості «нового порядку» на 

Півдні України під німецьким окупаційним цивільним управлінням у 1941 – 

1943 рр.: фактично подвійне підпорядкування південно-східних областей 

цивільній та військовій окупаційній владі, що яскраво проявлялося на 

прикладі генерального округу «Крим»; на цій території було зосереджено  

чотири з п’яти розміщених у рейхскомісаріаті «Україна» «міських» 

крайзгебітів; німецька окупаційна адміністрація використовувала в регіоні 

вже налагоджені моделі адміністративно-територіального поділу, сформовані 

російською дореволюційною  та радянською довоєнною владами. 

Підкреслено, що на Півдні України під німецьким окупаційним 

цивільним управлінням у 1941 – 1943 рр. склалася типова управлінська 

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

рейхскомісаріату «Україна». На Півдні України німецька цивільна 

окупаційна структура набула такого вигляду: «генеральні комісари – 

гебітскомісари – штадткомісари – місцеві допоміжні управи». 

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. 

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. 

Визначено певні особливості, які склалися у сфері промисловості  

південноукраїнських земель, що потрапили під німецьке окупаційне цивільне 

управління в 1941 – 1943 рр. По-перше,  після встановлення «нового 
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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. По-друге, відбудова 

південноукраїнської промисловості стала одним із найбільш успішних 

заходів окупантів, що особливо стосувалося видобутку марганцю, залізної 

руди та налагодження енергопостачання. По-третє, відбулося різке 

збільшення частки німецького монополістичного капіталу, масштаби якого 

значно перевищували подібні процеси в інших окупованих територіях 

України. По-четверте, південноукраїнська суднобудівна промисловість та 

портові комплекси повинні були скласти основу для базування німецького 

військово-морського флоту. 

З’ясовано, що в 1941 – 1943 рр. ставлення місцевого населення Півдня 

України до соціально-економічної політики німецької окупаційної 

адміністрації пройшло еволюцію від сподівання на покращення умов життя 

(введення приватної власності, ринкових важелів управління економікою, 

налагодження виробництва товарів широкого вжитку) до повного 

розчарування та неприйняття «нового порядку».  

Отже, під час нацистської окупації на Півдні України поряд з 

румунською та військовою зонами функціонувала окрема зона німецького 

окупаційного цивільного управління, окреслена межами генеральних округів 

«Дніпропетровськ», «Миколаїв» та «Крим». Саме в межах 

південноукраїнських земель, що увійшли до цивільної зони управління, 

Третій рейх здійсненив низку управлінських заходів,  які зрештою вирізняли 

цю зону від решти регіонів України,  що потрапили під нацистську окупацію.  

 

Ключові слова: німецьке окупаційне цивільне управління, окупація, 

«новий порядок», Південь України. 
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SUMMARY 

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

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

Nowadays, the problem of the Nazi occupation is an important segment of 

national memory in Ukraine. Despite the fact that 75 years have passed since  

the end of the Second World War, the events of the Great Patriotic War still 

provoke sharp discussions in Ukrainian society. 

The adoption of decommunization laws package dated on 9 April 2015 by  

the Verkhovna Rada put the legal point in the recognition of the criminal nature of 

both the Soviet and Hitler regimes. Unfortunately, the laws did not end  

the confrontation over the evaluation of the events of 1939-1945. Today,  

the problem of the Nazi occupation continues to remain in the peculiar captivity of 

the dichotomy of “nationalist / Soviet” and is used for various political 

manipulations by local elites. The situation is considerably complicated by  

the attempts of the Russian Federation to use the topic of the Second World War in 

the information war against Ukraine. 

Despite the fact that there are an enormous number of works dedicated to  

the Second World War Ukraine, a large part of the scientific heritage of Ukrainian 

historians is still based on the old Soviet approaches to the evaluation of events of 

1941–1945. These works were created in the framework of the victorious war of  

the USSR over Hitler’s Germany. Therefore, in the Ukrainian scientific 

environment, the question of the problem rethinking of the regional dimension of 

the Nazi occupation arises in the light of the latest conceptual approaches of 

domestic and foreign historiography. 

Thus, the relevance of the topic of this research an be determined by  

the absence of a comprehensive study of the administrative, political and social and 

economic aspects of the German occupation civilian administration in the territory 

of the South of Ukraine in 1941–1943. Furthermore, the work is aimed to 
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create scientific opposition to the attempts to disseminate in the Ukrainian 

information space the neo-imperial version of the history of the Second World 

War. 

Scientific novelty of the dissertation is based on implementation of complex 

research of administrative and political as well as social economic aspects of  

the “new order” in the South of Ukraine under German occupation civilian 

administration in 1941–1943. A set of objective and subjective ideological factors 

that attracted the attention of the Third Reich leadership are identified. These 

factors specified the distinct attitude of the Nazis towards the South of Ukraine as a 

region where the German presence was supposedly established. The functioning of 

the areas of civil administration in 1941–1943 on the territory of the South of 

Ukraine, which became part of the general districts “Dnipropetrovsk”, “Mykolaiv” 

and “Tavriia”, are analyzed. The administrative and territorial peculiarities of  

the German occupation civilian administration zone in the South of Ukraine are 

determined based on comparison with other occupation regimes established by  

the Third Reich in the States of Europe. The uniqueness of the southern industry 

for the «new order» is proved in comparison with other industrial complexes in the 

other historical and geographical regions, which became part of 

the Reichskommissariat “Ukraine”. 

The practical significance of the thesis research relies on the possibility of 

implementing its results for further study of the Nazi occupation regime in Ukraine 

and «new order» in Europe, preparing lectures and special courses on the history of 

the Second World War on Ukrainian lands. 

Based on the results of the historical analysis, it is clear that  

the historiography of the problem can be divided into three periods. During the 

first period (the 1940s – the mid-1950s) Soviet historians studied the occupation, 

focusing on its criminal nature. During the second period (mid-1950s – late 1980s.) 

the historical thought was focused on extension of factual content that was 

produced and officially approved The third period began in 1991 and is 

characterized by generation and development of new approaches to  
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the consideration of the problem, methodological pluralism and gradual 

overcoming of Soviet dogmatism. 

The study of the administrative, political, social, and economic aspects of  

the German occupation civil administration in the south of Ukraine is based on  

the use of the following groups of sources: legislative acts, official records, 

statistical materials, press materials and sources of a private nature. 

The methodological basis of the study is based on the principles of 

objectivity, historical methods and multifactorial nature approach. The dissertation 

uses both general and special-historical methods. 

The Nazi plans for the southern lands can be defined as those that acquired a 

model form of irredentism; the aim was to unite all the territories with minimal 

presence of the German ethnic group. The perception of the image of the South of 

Ukraine by the political elite of the Third Reich was influenced by the geopolitical 

potential of the territory, which formed a complex of factors (advantageous 

geographical position, natural resource and economic potential of the region, 

specific social and demographic resources, the Nazi arguments of historical 

character). 

The southern lands would probably have received the same status as  

the western Ukrainian lands in the General Governorate. These lands were not 

formally part of Germany but they were subject to German civil authority as a 

peculiar “European colony”. 

The following administrative and political peculiarities of the «new order» 

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

1943 are highlighted. Firstly, the dual subordination of the south-eastern regions to  

the civil and military occupation authority, which was vividly demonstrated on  

the example of the general district “Crimea”. Secondly, four out of five town 

commissioners in the Reichskommissariate “Ukraine” were concentrated on this 

territory. Thirdly, the German occupation administration used the administrative 

and territorial models formed by the Russian pre-revolutionary and Soviet pre-war 

authorities on these lands. 
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It is emphasized that the German occupation civilian administration in  

the South of Ukraine in 1941–1943 developed typical management organization of 

authority, which was also common for other territories included in  

the Reichskommissariate “Ukraine”. In the south of Ukraine, the German civil 

occupation structure acquired the following form: “general commissioners– district 

commissioners – town commissioners – local supportive administrations”. 

The research analyzes the Nazi and Soviet regimes within the southern 

territories. The general form of organizational and production control over  

the Ukrainian village for the Soviet and Nazis in the territory of the South of 

Ukraine under the German occupation civil administration became the collective 

farm-state system. For the Soviets and Nazis, punitive actions were an 

indispensable source of fear, which provided the totalitarian system with a de facto 

free labor force. The day-to-day life of the peasants was determined by  

the transition to manual labour and the numerous restrictions imposed by  

the occupying power. Both the Nazi and Soviet regimes pursued a fairly similar tax 

policy in the South of Ukraine, which was aimed at maximizing the benefits of 

peasant farms and was limited to natural and monetary forms of taxation. 

Certain peculiarities, which developed in the sphere of industry of the southe

rn lands occupied under the German civilian administration in 1941–1943, are 

defined. Firstly, after the establishment of the «new order» in the southern lands, 

the German authorities faced a challenge as the Soviet had attempted to carry out a 

total de-industrialization, because of which the industry of the South suffered 

greater destruction comparing to other territories of Ukraine. Secondly,  

the recovery of southern industry was one of the most successful interventions by 

the occupiers, particularly in the mining of manganese, iron ore and electricity 

production. Thirdly, there was a sharp increase in the share of German 

monopolistic capital, which far exceeded similar processes in other occupied 

territories of Ukraine. Fourthly, the southern Ukrainian shipbuilding industry and 

port complexes were to form the basis of the German naval base. 

It is established that in 1941–1943 the attitude of the local population of 

southern Ukraine in the social and economic policy of the German occupation 
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administration evolved from the hope of improving living conditions (introduction 

of private property, market levers of economic management, establishment of 

production of common goods) into total disappointment and rejection of the “new 

order”. 

Therefore, during the Nazi occupation in the South of Ukraine, next to  

the Romanian and military zones, a separate zone of the German occupation 

civilian administration was functioning, delineated by the limits of the general 

districts “Dnipropetrovsk”, “Mykolaiv” and “Crimea”. It was within  

the boundaries of the southern lands, which were part of the civilian control zone, 

where the Third Reich implemented a series of management measures that 

ultimately distinguished the zone from the other regions of Ukraine under Nazi 

occupation. 

Keywords: German occupation civil administration, occupation, “new 

order”, South of Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження.  Проблема нацистської окупації 

українських земель на сьогодні є  важливим сегментом національної пам’яті 

в Україні. Однак з часу завершення Другої світової війни майже півстоліття 

вивчення як регіональних, так і загальних аспектів окупації залишалося під 

впливом радянських ідеологічних органів. 

Падіння комуністичних режимів у країнах Центральної та                      

Південно-Східної Європи наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. 

актуалізувало проблему надання наукової та правової оцінки тоталітарним 

режимам й ідеологіям у країнах колишнього соціалістичного табору. На 

міжнародному рівні це отримало вираження в резолюціях Парламентської 

асамблеї Ради Європи від 27 червня 1996 р. № 1096 (1996)  «Про заходи, 

спрямовані на ліквідацію спадку колишніх комуністичних тоталітарних 

режимів» та від 26 січня 2006 р. № 1481 (2006) «Необхідність міжнародного 

засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів». Нацистський і 

комуністичний режими засуджено в багатьох країнах європейського 

співтовариства. До сьогодні проблема політико-правової оцінки подій 

нацистської окупації продовжує залишатися одним з напрямків політики 

деяких урядів країн-членів Європейського Союзу. Зокрема, нинішні 

очільники Республіки Польща та Грецької Республіки регулярно порушують 

питання перед урядом Федеративної Республіки Німеччини про виплату 

німецькою стороною компенсацій за завдані збитки від нацистської окупації. 

Ухвалення 9 квітня 2015 р. українським парламентом закону «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»  

поставило юридичну крапку у визнанні злочинної сутності як радянського, 

так і гітлерівського режимів, однак не завершило гострого суспільно-

політичного протистояння навколо питання оцінки події 1939 – 1945 рр. До 

сьогодні проблема нацистської окупації продовжує залишатися в 
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своєрідному полоні дихотомії «націоналістичне / радянське» й 

використовується для різноманітних політичних маніпуляцій з боку місцевих 

еліт.  

Регіональний вимір переоцінки подій нацистської окупації українських 

земель посідає одне з центральних місць у розв’язанні системної кризи 

історичної свідомості українського народу. Під впливом марксистського 

методологічного догматизму радянські дослідження місцевих аспектів 

нацистської окупації були найбільш міфологізовані, одним із типових 

прикладів чого можуть виступати саме південно-східні області України. До 

сьогодні «совєтські» ідеологічні кліше про нацистську окупацію є 

поширеними серед масової свідомості місцевого населення Півдня України.  

Не зважаючи на те, що у незалежній Україні була опублікована величезна 

кількість праць, присвячених Другій світовій війні, значна частина наукового 

доробку  українських істориків продовжує ґрунтуватися на старих 

радянських міфах про Велику Вітчизняну війну. Майже пів століття 

комуністичний режим здійснював побудову грандіозного проєкту історичної  

пам’яті про переможну війну СРСР над гітлерівською Німеччиною, що мав 

низку схематичних регіональних варіантів: «область у початковий період 

Великої Вітчизняної війни; період окупації та боротьби за звільнення області 

від „німецько-фашистських загарбників”; боротьба за відновлення 

господарства області та допомога фронту».  

Більшості праць українських істориків, присвячених німецькому 

окупаційному режиму, властива обмеженість власне регіональними рамками 

та відсутність порівняння з іншими окупаційними режимами, які існували за 

«нового порядку» в Європі. Значна частина вітчизняних науковців 

продовжує використовувати породжену радянською історичною наукою 

«традицію» унеможливлення проведення паралелей між нацистським і 

«совєтським», що ще більше ускладнює встановлення глибинних 

особливостей функціонування нацистського окупаційного режиму. 
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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 держбюджетних наукових робіт 

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 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 увійшли до румунської 

зони окупації), Херсонської областей, які під час нацистської окупації 

входили до складу генеральних округів «Миколаїв», «Таврія» та 

«Дніпропетровськ». 

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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 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. 
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В основу методологічної бази дослідження були покладені принципи 

об’єктивності, історизму та багатофакторності. У дисертації використано як 

загальнонаукові методи (аналіз і синтез, дедукція та індукція), так і               

спеціально-історичні методи (синхронний, хронологічний, історико- 

генетичний, історико-порівняльний, історико-структурний). Зокрема, для 

виявлення зв’язку між «новим аграрним порядком» на Півдні України та 

радянською довоєнною політикою на селі використовується                               

історико-генетичний метод;  зіставлення нацистських окупаційних режимів 

на території південно-східних областей України та інших загарбаних землях 

Європи здійснюється завдяки  історико-порівняльному методу; метод 

періодизації застосовується при виділенні етапів  політики німецької 

окупаційної адміністрації в аграрній сфері та сфері промисловості на 

території Півдня України під німецьким цивільним управління; за 

допомогою   історико-структурного методу відбулося визначення структури 

окупаційного адміністративного апарату на території Півдня України під 

німецьким окупаційним цивільним управлінням. 

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 

сформувався континуум німецької присутності, яка виконувала чітко 

підкреслену культуртрегерську роль й набула схеми «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»; 
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– 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; 

– доведена 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 ґенезу 

територіальних претензій  Кайзеррейху та Третього рейху на 

південноукраїнські терени;  

– політико-правову природу німецького окупаційного режиму на 

Півдні України в 1941 – 1943 рр. 
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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. 

Особистий внесок здобувача полягає в самостійній постановці  та 

виконанні науково-дослідницьких завдань дисертаційного дослідження за 

допомогою новітнього методологічного арсеналу з історії, використання 

сучасних досягнень історіографії, пошуку та залучення необхідної 

джерельної бази. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

пройшли наукову апробацію під час проведення: 1) Всеукраїнської наукової 

конференції «Історія Степової України ХVІІ – ХХ століття» (м. Запоріжжя, 

16 – 17 травня 2014 р.); 2) VІІІ університетської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука–2015»  

(м. Запоріжжя, 7 – 9 квітня 2015 р.); 3) Сьомих Новицьких читань 

(м. Запоріжжя, 8 – 9 жовтня 2015 р.); 4) Круглого столу до 100-ї річниці 

геноциду вірменського народу на теренах Османської імперії (м. Запоріжжя, 

17 квітня 2015 р.); 5) ІІ Міжнародної наукової конференції «Історико-

краєзнавчі дослідження: традиції та інновації (м. Суми, 24 – 25 березня 

2016 р.); 6) ІХ університетської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2016»  (м. Запоріжжя,  12 – 14 

квітня 2016 р.); 7) 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.); 8) Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і 

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

(м. Дніпропетровськ, 29 – 30 квітня 2016 р.); 9) Всеукраїнської наукової 

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

20-річчю прийняття Конституції України) (м. Дніпро, 29 – 30 червня 2016 р.); 
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10) ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку 

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

11) ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і 

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

12) Х університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів 

і молодих вчених «Молода наука – 2017» (м. Запоріжжя,  12 – 14 квітня 

2017 р.); 13) 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 науковометричних баз. 

Структура та зміст дисертації визначені метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Історіографію проблеми адміністративно-політичних та соціально-

економічних особливостей «нового порядку» на території Півдня України під 

німецьким цивільним управлінням умовно можна поділити на три етапи. 

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

вчені робили перші спроби написання історії Великої Вітчизняної війни. У 

цей час відбувається формування «єдино правильного» концептуального 

підходу до нацистського окупаційного режиму із зосередженням уваги на 

його злочинній сутності. Працям цього періоду притаманний 

пропагандистський та публіцистичний характер. Другий період охоплює 

хронологічний відтинок від середини 50-х – до кінця 80-х рр. ХХ ст., коли 

відбувалося фактологічне наповнення вже виробленого концептуального 

підходу до  висвітлення дій нацистського окупаційного режиму.  

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 

Радянського Союзу (сталінізм, відлига, застій, перебудова), у цьому 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.  

Третій історіографічний етап розпочався в 1991 р. з виходом України зі 

складу СРСР  й для нього характерні зародження та розвиток нових підходів 

до розгляду проблеми, поступове подолання радянського догматизму.   
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Формування радянської історіографії нацистського окупаційного 

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

переможну війну СРСР над гітлерівською Німеччиною. Упродовж  

десятиліть комуністична влада закарбовувала у свідомість населення СРСР 

думку про те, що лише завдяки Комуністичній партії та її ідеології, яку 

начебто підтримувала переважна більшість громадян, вдалося досягти 

перемоги у війні проти гітлерівської Німеччини. В умовах існування 

комуністичної тоталітарної системи історія Великої Вітчизняної війни 

подавалася дещо вт«глянцево-лакованій офіційній версії» [305, с. 12]. Як 

зазначає  О. Лисенко, концепція Великої Вітчизняної війни, створена 

радянськими істориками, спрямовувалась «на оптимізацію історичної пам’яті 

про неї, героїзацію тих, хто виніс на своїх плечах тягар боротьби з 

фашизмом, увічнення в масовій свідомості невмирущого подвигу полеглих» 

[325, с. 6].  При цьому «…сталінська імперія пам’яті трималася завдяки 

залякуванню з боку держави і почала розпадатися, щойно загроза 

політичного насильства зникла» [276, с. 28].   

Проєкт пам’яті про Велику Перемогу мав низку схематичних 

регіональних версій, які створювалися за загальним шаблоном місцевими 

партійними працівниками, краєзнавцями, журналістами, викладачами історії 

у вищих навчальних закладах і вчителями історії загальноосвітніх шкіл, які 

чітко орієнтувалися на вказівки вищого керівництва. Їхня мета полягала в 

тому, щоб на регіональному матеріалі проілюструвати загальносоюзну 

версію війни та продемонструвати особисту відданість режиму. Місцеві 

дослідники в основному повторювали висновки авторів, зроблені на 

загальносоюзних матеріалах. У зв’язку з малодоступністю архівних 

документів, краєзнавці, як правило, спиралися на спогади учасників війни, 

підпільників, партизанів, працівників тилу, які в умовах тиску тоталітарного 

режиму були мало об’єктивними.   

М. Шитюк та Н. Сугацька виділяють декілька особливостей радянської 

історіографії нацистського окупаційного режиму. На їх думку, по-перше, у 
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радянській історичній науці «…вивчення характеру та конкретних проявів 

нацистського окупаційного режиму не вважалося актуальним і проводилося в 

загальному контексті подій та наслідків Великої Вітчизняної війни, а також 

розвитку підпільного і партизанського руху як способу реагування на 

окупаційний режим; по-друге, не заперечуючи, що євреї були серед жертв 

окупаційного режиму, більшість дослідників вважала, що їх доля нічим не 

відрізнялася від долі іншого населення на окупованих територіях…» [398, 

с. 7 – 8]. 

Основою офіційного тлумачення нацистського окупаційного режиму 

став виступ  Й. Сталіна  3 липня 1941 р., в якому той зазначав, що метою 

Німеччини у війні є «відновлення влади поміщиків, відновлення царизму, 

знищення національної культури і національної державності росіян, 

українців, білорусів, литовців, латишів, їх онімечення, перетворення в рабів 

німецьких князів і баронів» [138, с. 59]. Комуністична пропагандистська 

машина з метою викликати у громадян СРСР супротив до німецького 

«нового порядку» й мобілізувати якомога більше населення на боротьбу з 

ворогом активно вибудовувала в широких масах населення образ «німецько-

фашистських загарбників». Центральний антигерой радянського проєкту 

пам’яті про Велику Вітчизняну війну впродовж усіх воєнних та повоєнних 

років був представлений постаттю агресора й загарбника. 

Вивчення нацистської окупації в Радянському Союзі розпочалося 

майже одразу після початку збройної агресії Німеччини. Значним поштовхом 

для дослідження нацистського окупаційного режиму на Півдні України стала 

діяльність Надзвичайної державної комісії зі встановлення і розслідування 

злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних 

ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним 

підприємствам СРСР, яка була створена відповідно до указу Президії 

Верховної Ради СРСР від 2 листопада 1942 р. й проіснувала до 9 червня  

1951 р. [115, с. 96 – 98]. Радянська влада також створила республіканські й 

обласні місцеві комісії для сприяння розслідуванню на місцях, яких на 
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початок 1944 р. було 19 [426]. 5 березня 1943 р. відповідно до Постанови 

Ради Народних Комісарів Радянського Союзу  була сформована Українська 

республіканська комісія з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-

фашистськими загарбниками [326, с. 93]. У підсумку роботи місцевих 

комісій на підставі заяв громадян, опитування потерпілих, свідків, медичних 

експертиз та огляду місця скоєння злочину складалися акти, які, однак, 

вимагають «…критичного підходу з огляду на те, що свідчення могли 

даватися навмисне спотвореними, з метою відплати, та використовувалися 

партійними органами для переслідувань» [426]. Після відступу німецьких 

військ й остаточного звільнення Півдня України надзвичайні комісії з 

розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників діяли в 1943 – 

1944 рр. у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській 

областях.  Підсумки розслідування даних комісій, оформлені у вигляді актів 

(див. додаток І), публікувалися у пресі. Наприклад Акт про звірства 

німецько-фашистських загарбників у м. Бердянську, Запорізької області був 

опублікований у газеті «Правда» [222].  

Тематика нацистського режиму та його злочинної діяльності була 

однією з провідних в Інституті історії та археології АН УРСР, евакуйованому 

до столиці м. Уфи, а з серпня 1943 р. – до Москви [426]. При цьому науковці 

всіх інститутів Відділу суспільних наук Академії наук мали проводити 

пропагандистську та агітаційну роботу серед читачів за трьома основними 

лініями: по-перше, викриття фашизму та його людиноненависницьких 

планів; по-друге, висвітлення боротьби слов’янських народів проти 

німецьких загарбників; по-третє, висвітлення боротьби народів СРСР, 

особливо росіян, українців і білорусів з іноземною, у першу чергу німецькою, 

агресією [426]. Інститутом історії та археології була організована публікація 

низки ідеологічно забарвлених робіт пропагандистського характеру, в яких 

висвітлювалися злочини нацистських загарбників та їх політика в 

окупованих регіонах, було підкреслено наміри німецького окупаційного 

режиму щодо перетворення окупованої території на джерело дешевої робочої 
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сили. У брошурі «Гітлерівська кріпаччина» [339] Л. Новиченко акцентував 

увагу на грабіжницькому характері окупаційного режиму, що здійснював 

вилучення сільськогосподарської продукції. На думку ж З. Шульги, 

висловленій у брошурі «Українське селянство не буде у фашистській неволі» 

[400], мета німецької аграрної політики полягала у відновленні поміщицьких 

економій, передачі німецьким поміщикам колгоспної землі й перетворенні 

українського селянства у кріпаків [400, с. 14].  

 У травні  1944 р. свою діяльність розпочала Комісія з історії 

Вітчизняної війни в Україні, у межах якої існував відділ окупаційного 

режиму та воєнної економіки. У  1945 р. члени Комісії розпочали збір та 

підготовку до друку наукових праць з історії окупаційного режиму в Україні, 

зокрема  були організовані щорічні наукові експедиції в усі області України 

для збору документів. У 1946 р. було створено 11 обласних комісій з історії 

Великої  Вітчизняної війни [307, с. 30]. 

Як бачимо, особливістю радянського проєкту пам’яті про Велику 

Вітчизняну війну, невід’ємною складовою якого виступала німецька 

окупація, у перші роки війни стало те, що його розробники повинні були 

реагувати на подію, яка ще не закінчилася, що зумовило гіперболізовану 

демонізацію нацистського окупаційного режиму з активним використанням 

гасел «Смерть німецьким окупантам!» чи «Убий німця!». Комуністична 

пропагандистська машина з метою підняти на супротив громадян СРСР й 

мобілізувати якомога більше населення на боротьбу з ворогом активно 

вибудовувала в широких масах населення образ «німецько-фашистських 

загарбників», ігноруючи науковий фактографічний матеріал. З цього приводу 

російська дослідниця соціальної історії Є. Сенявська зазначає, що початок 

війни Німеччини з Радянським Союзом відрізнявся «…домінуванням 

пропагандистських стереотипів у сприйнятті противника…», коли «війна 

набувала характеру смертельної сутички за виживання, причому не тільки 

існування системи і держави, а й народів СРСР, які населяли величезні 

простори» [366]. При цьому «…образ ворога-фашиста також все сильніше 
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набував національного забарвлення, перетворюючись у масовій свідомості в 

образ ворога-німця… У міру зростання страждань і лих народу ворог-фашист 

все більше сприймався як лютий звір – сильний, жорстокий, небезпечний, 

але, тим не менш, цілком вразливий, з яким і слід поводитись як з диким 

звіром» [366].  

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, у 1948 р. С. Герцманом була захищена дисертація «Боротьба 

трудящих мас Миколаївської області проти німецько-фашистських 

загарбників» [416], в якій вчений приділив значну увагу висвітленню періоду 

окупації, намагаючись охарактеризувати умови, в яких почав зароджуватись 

підпільно-партизанський рух на території Миколаївщини. У 1949 р. 

І. Семенов  захистив дисертацію «Боротьба трудящих Херсонщини проти 

німецько-фашистських окупантів (1941 – 1944 рр.)» [440]. У своєму 

дослідженні науковець детально розглянув організацію промисловості 

Херсонської області під час окупації, встановивши, що на її території діяло 

два суднобудівних заводи, на яких працювало 1272 особи [440, с. 23]. 

Зауважимо, що наукові розвідки С. Герцмана та І. Семенова  мали слабку 

джерельну базу, яка була сформована з документів обласних партійних 

архівів, газетних матеріалів, повідомлень Радінформбюро. 

Лібералізація політичного режиму після смерті Й. Сталіна, ХХ з’їзд 

КПРС і передача в 1960 р. Головного архівного управління в 

підпорядкування Раді Міністрів СРСР позитивно вплинули на вивчення 

проблематики подій 1941 – 1945 рр. Проте, незважаючи на це, остаточно 

формування основи радянської міфологеми про Велику Перемогу  

завершилось саме до середини 60-х рр.  ХХ ст., коли в Радянському Союзі 

вже була створена велика кількість різної культурної продукції з ура-

патріотичними гаслами (музеї, пам’ятники, книги, кінофільми, пісні), які 

подавали правильний образ Великої Вітчизняної війни, перекриваючи 
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незручні моменти. Війна зображувалася як героїчна й кривава боротьба 

радянського народу проти німецьких окупантів через що, як зазначає  В. 

Гриневич, «…тема ворогів і зрадників посіла особливе місце в українському 

радянському міфі» [264]. Як відомо, прибічники певного історичного міфу 

ідеалізують «своїх» й демонізують «чужих» за допомогою як дійсних, так і 

вигаданих історичних фактів, причому для розробників міфів питання 

об’єктивності є другорядним й важливе лише тією мірою, наскільки ці факти 

сприяють зміцненню їхнього міфу. Особливе значення в радянській політиці 

пам’яті, а відтак і в історіографії, надавалося формуванню системи символів 

героїв і ворогів. Цент-ральний антигерой радянського проєкту пам’яті про 

Велику Вітчизняну війну впродовж усіх воєнних та повоєнних років був 

представлений постаттю агресора й загарбника, що позначалися за 

допомогою поширених у радянській пропаганді того часу назв-кліше –                           

«німецько-фашистські поневолювачі», «німецька нечисть», «хижі звіри», 

«криваві фашисти» і т. д. Встановлений нацистами режим на тимчасово 

окупованих територіях СРСР розглядався виключно в негативному розрізі й 

не підлягав комплексному дослідженню. Детальне вивчення регіональних 

аспектів нацистської окупації практично було закрите для наукового 

дискурсу з політичних міркувань, адже визнання того, що співпраця з 

окупантами охоплювала всі захоплені німцями землі й усі  категорії  

населення,  могло  б  зруйнувати  підвалини  міфологеми  про «морально-

політичну  єдність  радянського  народу».  

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

подолати сталінські догматичні підходи до висвітлення німецько-радянської 

війни. Однією з перших робіт, де була здійснена спроба показати місце 

України у війні, стала праця М. Супруненка «Україна у Великій Вітчизняній 

війні Радянського Союзу (1941 – 1945 рр.)» [378], яка була видана в  1956 р. й 

мала більше описовий, аніж аналітичний характер. У своїй роботі 

М. Супруненко охарактеризував нацистський окупаційний режим, 

проаналізувавши адміністративно-територіальний устрій рейхскомісаріату 
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«Україна». Окрім цього, у 1955 – 1956 рр. побачили світ два томи за слушним 

визначенням М. Коваля «…науково збідненого, зате такого, що відповідав 

усім канонам  марксизму-ленінізму сталінського копилу…» [304, c. 25] 

«Історії Української РСР» [297; 298]. У невеликому за обсягом підрозділі 

другого тому (всього чотири сторінки) «Злодіяння німецько-фашистських 

загарбників. Українські буржуазні націоналісти на службі у гітлерівців» 

містилася характеристика німецького окупаційного режиму на захоплених 

українських землях. Як зазначають автори тому, «на тимчасово окупованій 

території України фашисти запроваджували рабсько-кріпосницький 

кривавий «новий порядок», підтримуваний найжорсткішим терором, 

масовим винищенням радянського населення і побудований на цілковитому 

безправ’ї  трудящих» [298, c. 494]. Відносно адміністративно-

територіального устрою окупованих земель вони вказують на те, що для 

управління українськими землями «…був створений рейхскомісаріат  

„Україна” на чолі з кривавим катом Е. Кохом» [298, c. 494].  

Авторський колектив другого тому «Історії Української РСР» дав таку 

характеристику німецької політики на окупованих українських територіях: 

«Німецько-фашистські загарбники… чинили масове винищення радянських 

громадян і військовополонених… Гітлерівці вбили і замучили понад 4 млн 

радянських громадян… Скрізь на Україні запроваджувалась примусова 

рабська праця… Гітлерівці за допомогою українських буржуазних 

націоналістів насильно вивезли на каторжні роботи до Німеччини тільки з 

України понад 2 млн радянських громадян… Найжорстокішими методами 

насильства гітлерівці намагались обернути вірних радянських селян у 

кріпаків. Ліквідувавши колгоспи, вони намагалися організували так звані 

„общинні господарства” на чолі з німецькими „шефами”… Німецько-

фашистські окупанти закрили всі учбові заклади і наукові установи на 

Україні» [298,  c. 495 – 496].  

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

підготовки та публікації багатотомного видання  «Історія міст і сіл 
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Української РСР», у коротких нарисах якої містилася інформація про 

німецьку окупацію. У 1969 р. побачив світ том, присвячений 

Дніпропетровській [291], 1970 р. – Запорізькій [292], 1971 р. – Миколаївській 

[293], 1972 р. – Херсонській області [294].  Висвітлюючи нацистський 

окупаційний режим, автори «Історії міст і сіл Української РСР» 

зосереджували свою увагу переважно на збитках, спричинених окупацією. 

Наприклад, характеризуючи німецьку окупацію Запорізької області, 

радянські історики зазначали, що «загальні збитки, заподіяні ворогом 

народному господарству області, становили 18,7 млрд карбованців» [292, 

c. 49]. Вчені встановили, що німецькі окупанти завдали збитків м. Запоріжжю 

на 2 млрд карбованців [292, c. 95]. 

Проблемі економічного пограбування Півдня України німецькими 

окупантами та діяльності місцевого руху Опору також були присвячені 

наукові розробки В. Нем’ятого [337; 338], який у 1965 р. захистив 

кандидатську дисертацію «Партійне підпілля Півдня України в роки Великої 

Вітчизняної війни (на матеріалах Миколаївської та Херсонської обл.)» [434]. 

Вчений дійшов важливого висновку про те, що німецькі окупанти змогли 

використати економічну міць Миколаївської області менше ніж на третину 

[434, c. 209]. Проблема масового знищення населення німецькими 

окупантами в Миколаївській та Херсонській областях частково 

висвітлюється в нарисах історії місцевих партійних організацій 

Комуністичної партії [343; 344]. З позиції антифашистського Руху Опору 

розглядав у своїх роботах окупаційний режим В. Кучер [316; 317; 318; 319]. 

Науковець звертав увагу на  підривну діяльність противників окупаційного 

режиму на суднобудівних заводах  м. Миколаєва та м. Херсона [318]. 

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

окупації Півдня України, адже окупаційний режим розглядався переважно 

лише в контексті партизанського Руху Опору. На початку 80-х рр. ХХ ст. 

було захищено дисертацію Б. Єлізарова «Боротьба підпільників та партизан 

України проти німецько-фашистських загарбників 1941 – 1942 рр. (На 
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матеріалах Дніпропетровської, Запорізької, Сталінської, Ворошиловградської 

областей)» (1981) [420] та  Ю. Єлесіна «Партійне підпілля у боротьбі за зрив 

економічних планів німецько-фашистських окупантів у Придніпров’ї та 

Донбасі (1941 – 1944 рр.)» (1982) [419].  

Попри недоступність багатьох джерел і наявність ідеологічних 

обмежень, поштовх до вивчення нацистського окупаційного режиму на 

території Півдня України був даний саме радянською історичною наукою. 

Формування радянської історіографії нацистського окупаційного режиму на 

Півдні України проходило в межах проєкту історичної пам’яті про 

переможну війну Радянського Союзу над гітлерівською Німеччиною. Через 

це майже єдиною темою, яку розробляли радянські історики, була тема 

злочинної діяльності нацистських окупантів та збитків завданих народному 

господарству СРСР. Дослідники, які займалися проблематикою нацистського 

окупаційного режиму, не здійснювали комплексної розробки німецької 

окупаційної політики, оминаючи такі незручні теми, як організація освіти й 

культури, церковного життя, охорони здоров’я, історії повсякдення, 

Голокосту. Зазвичай науковці надавали перевагу висвітленню нацистського 

окупаційного режиму в контексті антифашистського Руху Опору.  

З 1991 р. починається новітній період в українській історіографії 

«нового порядку» на території Півдня України під німецьким окупаційним 

цивільним управлінням. На сьогодні українській політичній нації властивий 

розколотий стан історичної свідомості про Другу світову війну, в якій 

домінують український націоналізм і русифікована радянсько-комуністична 

ідеологія, які «є породженням століть бездержавності і колоніальної 

залежності Україні і, у свою чергу, самі є причиною сучасної кризи 

історичної пам’яті» [287, c. 72]. У сучасній же українській історіографії 

Другої світової війни доводиться визнати існування трьох неспівмірних як за 

тематичною збалансованістю, так і за кількісними та якісними властивостями 

підходів чи версій, які можна окреслити як «національна», «модерна» та 

«російсько-радянсько-імперська» [323, c. 193]. Зокрема, «якщо перша й 
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остання з перелічених версій концентруються насамперед на політичних 

питаннях (при цьому їх апологети обирають імпозантні епізоди для 

обґрунтування власної позиції й суто негативні – для критики своїх 

опонентів), то «модерна» – більш рівномірно охоплює подієвий простір й не 

цурається дражливих тем, переводячи їх із політичної у суто науково 

площину» [323, c. 194]. Натомість «національна» версія апелює до джерел та 

світових аналогій «національної історії», тоді як «радянська» більшою мірою 

– до стереотипів масової свідомості. Р. Пилявець наголошує на існуванні в 

Україні двох міфів: радянського міфу «Великої Вітчизняної війни» і 

українського національного міфу «боротьби за волю і незалежність», 

центральне місце в якому посідає ОУН-УПА [352]. При цьому «обидва міфи, 

незважаючи на їх кардинальну ідеологічну відмінність один від одного, по 

суті  подібні – вони являють собою суміш правди, напівправди і неправди» 

[352].  

Характеризуючи історіописання Другої світової війни, О. Лисенко  

слушно зазначає: «Більшість спроб написання узагальнюючих праць з історії 

України періоду Другої світової війни важко назвати успішними. Кілька 

таких книг вийшли невиразними, не мають „власного обличчя”, авторського 

бачення, яскравості викладу. Ще складніше цього досягти, коли до справи 

беруться великі авторські колективи» [324, c.  21]. Внаслідок цього «…все 

більше молодих науковців шукає невторованих шляхів у, так би мовити, 

„паралельних світах” історіописання. Відхід у соціальну, усну, 

інтелектуальну, гендерну історію, військову антропологію, історію речей, 

побуту та повсякдення тощо слід вважати органічною реакцією на 

обмеженість маневру в, здавалося б, такому широкому макроісторичному 

просторі» [324, c.  21]. 

У працях, присвячених перебігу Другої світової війни на українських 

землях, досить виразно прослідковуються дві тенденції, які стали своєрідною 

відповіддю на можливості використання раніше недоступних джерел, 

відсутність цензури й ідеологічних обмежень [323, c. 169]. Перша тенденція 
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отримує свій вияв у зосередженні уваги на гуманітарній сфері війни та 

формуванні таких напрямів досліджень, як військова антропологія, соціальна 

й усна історія, історія релігії. Друга ж тенденція пов’язана з прагненням 

надати періоду Другої світової війни на території України виразно 

національного звучання.  

Дослідження нацистського окупаційного режиму на території           

Півдня України переважно здійснюється на регіональному рівні істориками 

місцевих ЗВО. При цьому можливо говорити про певну «регіональну» 

спеціалізацію у вивченні нацистської окупації. Наприклад, миколаївські 

дослідники зробили значний внесок у вивчення історії Голокосту на Півдні 

України та характеристику становища південних областей у початковий 

період війни. 

 У 2004 р. миколаївські вчені була видана колективна монографія 

«Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941 – 1944 pp.» [330], в 

якій значна увага присвячена подіям окупації і голокосту. Логічним 

підсумком захищеної в 2006 р. під керівництвом М. Шитюка кандидатської 

дисертації Н. Сугацької [442] стала публікація згаданими вченими 

монографії «Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-

румунської окупації» [398]. 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.) [437], на основі якої в 2009 р. була видана однойменна 

монографія [397]. 

 Група запорізьких науковців разом із розробкою традиційних 

адміністративно-політичних та економічних аспектів нацистської окупації              

(В. Орлянський, О. Тедеєв) [342], розробляють такі новаторські підходи, як 

історія повсякдення з активним залученням усно-історичних джерел                                 

(Ф. Турченко,  Т. Винарчук,  Ю Князьков,  І. Спудка, О. Ігнатуша та ін.) 

[280].  
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Сучасна вітчизняна історіографія нацистського окупаційного режиму 

на території Півдня України має доволі різноплановий характер, в її змісті 

умовно можливо виділити конкретні тематичні напрямки публікацій, 

присвячені вивченню його адміністративно-політичних, економічних, 

демографічних, релігійних, культурних аспектів. 

Адміністративно-політичним аспектам німецького окупаційного 

режиму присвячені наукові розробки Ф. Турченка, В. Мороко, О. Штейнле 

[280], Н. Сугацької [376; 377], В. Орлянського і О. Тедеєва [342],                                             

О. Захарченка [285]. У 2013 р. група запорізьких науковців видала 

монографію «Запорізький рахунок Великій війні. 1939 – 1945» [280], в якій 

на широкій базі недосліджених раніше архівних матеріалів, мемуарів, 

споминів, опитувань очевидців детально реконструювалися різноманітні 

аспекти існування нацистського окупаційного режиму на території 

Запорізької області. У монографії запорізькі дослідники підкреслюють той 

факт, що на практиці в зоні окупації нацисти використовували принцип 

поєднання, а подекуди й «накладання» двох правових систем – радянської і 

німецької, адже як радянський соціалістичний, так і німецький націонал-

соціалістичний політичні режими були тоталітарними і багато в чому 

схожими [280, c. 148]. Тому радянська нормативна система, нехай у спо-

твореному та хаотичному вигляді, але продовжувала існувати і за окупа-

ційного режиму [280, c. 148].  

У підсумку запорізькі автори приходять до низки важливих висновків 

відносно організації та діяльності нацистського окупаційного режиму на 

території Запорізької області. По-перше, мережа допоміжних місцевих управ 

німецької окупаційної адміністрації охоплювала всю область – вони 

утворювалися навіть у тих дрібних населених пунктах, де про німців тільки 

чули або ж вони були представлені лише дрібними чиновниками німецької 

сільськогосподарської адміністрації. По-друге, це були найнижчі владні 

структури, які безпосередньо здійснювали повсякденний контакт із 

населенням. По-третє, співробітниками цих органів ставали вихідці з 
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місцевого населення. Таким чином, на думку науковців, можна говорити про 

«…формування певного адміністративного симбіозу: з одного боку, місцеві 

управи виступали як низові структури нацистської політичної системи, з 

іншого – вони репрезентували населення конкретних регіонів окупованої 

країни» [280, c. 156].  

В опублікованій у 2008 р. статті «Створення місцевої адміністрації та 

органів місцевого самоврядування на півдні України в часи нацистської 

окупації краю» [377] Н. Сугацька охарактеризувала взаємодію органів 

німецької окупаційної адміністрації та самоврядування на Півдні України в 

1941 – 1944 рр. Зокрема, «окупаційна влада відмовилась від створення 

українських адміністративних органів на обласному рівні» [377, c. 144], адже 

організація місцевого управління з самого початку обмежувалась сільською 

або міською громадою і районом. Дослідниця звернула увагу на те, що 

однією з проблем, з якою зіткнулася німецька окупаційна влада стало те, що 

«…керівники районів і бургомістри міст проштовхували на вигідні посади 

своїх родичів» [377, c. 144], внаслідок чого в управах розвинулась 

«родинність». Тому, щоб запобігти цьому, окупаційна адміністрація видала 

«…розпорядження районним і сільським старостам, де наказувалось не 

допускати сумісної служби в установах родичів» [377, c. 145].   

У виданій в 2010 р. монографії В. Орлянського і О. Тедеєва «Місцеві 

органи управління в період окупації на Запоріжжі (1941 – 1943 рр.)» [342] 

докладно висвітлена господарська діяльність Запорізької міської управи як 

складової частини німецької окупаційної адміністрації в галузі освіти, 

охорони здоров’я, сфері соціального захисту, ставлення управи до 

«єврейського питання. Вчені підкреслюють факт взаємозалежності німецької 

влади та Запорізької міської управи, адже не німецька за своїм складом 

Запорізька міська управа була наймасовішим сегментом окупаційної 

адміністрації. Через це німецька влада була не в змозі проводити самостійно 

управлінські дії. 
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Окремим аспектам колабораціонізму та ставленню до окупантів 

місцевого населення присвячені роботи О. Акуніна [238],  М. Слободянюка 

та І. Шахрайчука [367; 441], М. Шитюка і  А. Погорєлова [397].  У 2004 р. 

була видана монографія  М. Слободянюка та І. Шахрайчука «Рух опору на 

Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни» [367]. У третьому 

розділі монографії «Особливості фашистського  окупаційного режиму» 

дослідники піддали докладному аналізу всі напрямки нацистської 

окупаційної політики на Дніпропетровщині. Вчені детально висвітлили 

ставлення німецької окупаційної влади до створення українських органів 

самоврядування, зокрема ними було встановлено, що після утвердження 

нацистського окупаційного режиму в Дніпропетровську за згодою одного з 

очільників окупантів полковника фон Альберті та з ініціативи ОУН-б 

утворено українську обласну адміністрацію, яку очолив професор  

П. Олійниченко [367, с. 70]. М. Слободянюк та І. Шахрайчук з’ясували, що 

«„новий порядок”, особливо на початку окупації, коли окупанти прагнули 

завоювати підтримку місцевого населення, дозволяв створення громадських 

організацій» [367, с. 93], які мали можливість діяти головним чином у галузі 

культури, освіти та соціальної допомоги за умов абсолютної лояльності до 

режиму, серед яких виділялися культурно-освітнє товариство «Проcвіта» та 

Всеукраїнський комітет допомоги. Окрім цього, як зазначають вчені, 

Дніпропетровськ був осередком діяльності таких партій, як Українська 

мужицька партія, Еволюційна партія соціальних реформ, Національно-

Трудовий Союз [367, с. 97]. Дослідники підкреслюють, що загалом на 

Дніпропетровщині «органи місцевого управління діяли в умовах повної 

підконтрольності і залежності від німецьких адміністративних і поліцейських 

органів» [367, с. 74]. У статті «Селяни України під нацистським окупаційним 

режимом, 1941 – 1944 рр. (на матеріалах південних областей)» [368] 

М. Слободянюк визначав причини прихильного ставлення певних категорій 

населення до німецької окупаційної політики.  
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Проблемі співпраці населення з німецькою та румунською 

окупаційною владою приділяється значна увага в захищеній 2008 р. 

дисертації миколаївського дослідника А. Погорєлова «Південь України в 

початковий період Великої Вітчизняної війни. Червень 1941 – листопад 

1942 рр.» [437]. А. Погорєлов встановив, що найбільших масштабів 

різновиди колабораціонізму набрали серед сільського населення, яке 

виявилось лояльнішим до німецько-румунських окупантів, аніж міське, що 

можна пояснити тим, що на відміну від нечисленного робітничого класу, 

який пов’язував свій добробут зі встановленням радянської влади, селян 

більшовицький жовтневий переворот 1917 р. позбавив права приватної 

власності [437, с. 15 – 16].  

Одним із провідних напрямків дослідження функціонування 

нацистського окупаційного режиму на території Півдня України є 

дослідження німецької економічної політики. Зазначена проблема 

розроблялася в публікаціях О. Акуніна [237], І. Кіщак [303],  О. Захарченко 

[283; 284; 286], В. Орлянського [340],  М. Слободянюка [368]. О. Захарченко 

виділив три етапи окупаційної аграрної політики на Півдні України. На 

першому етапі «…в умовах „блискавичної війни”, захопивши за доволі 

короткий час значні території України…, гітлерівське керівництво вважало 

доцільним, передусім з економічних міркувань, зберігати деякий час велике 

сільськогосподарське виробництво, яке утворилося в Україні у передвоєнні 

роки» [286]. Під час другого етапу нацисти «…намагалися налагодити 

економічне життя для подальшого ведення війни, розпочали господарське 

освоєння Північного Причорномор’я… для більш ефективної експлуатації 

сільського господарства у власних цілях і закладення фундаменту для 

повоєнної колонізації краю вихідцями з рейху» [286, c. 182]. Німецькі 

окупанти планували побудувати залізницю для вивезення хліба й 

зрошувальну систему з використанням вод Інгульця і Дніпра, відкриття 

першої черги якої мало відбутися восени 1943 р. [286, c. 182]. Третій етап 

аграрної політики «…позначився відвертим хижацьким пограбуванням і 
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нищенням сільськогосподарських ресурсів України. Відступаючи з 

Лівобережної України і Донбасу, за наказом фюрера окупанти здійснювали 

варварську тактику „випаленої землі”…» [286, c. 183]. 

У статті «Економічна політика нацистського керівництва на території 

Запорізької області» дослідниця І. Спудка встановила, що в  м. Запоріжжі 

німецькою окупаційною адміністрацією багато уваги приділялося 

відродженню кустарної промисловості, яка була покликана заповнити вакуум 

товарів широкого вжитку для населення і цим сприяти налагодженню під 

німецьким контролем товарообміну останніх на продукцію сільського 

господарства. Зокрема, при промисловому відділі міської управи Запоріжжя 

було створено підвідділ для обслуговування приватних підприємств та 

кустарних промислів [373, c. 192]. Окупанти на підприємствах встановили 

нелюдську систему експлуатації та примусової праці, наприклад, на більшій 

частині підприємств робітники мали свої номери, без імен та прізвищ, за 

невихід на роботу вони потрапляли у спеціальні табори з особливим станом, 

робочий день тривав 10 – 16 годин. Дослідниця дійшла висновку, що 

політика нацистського керівництва в галузі промисловості залежала від                          

військово-політичного становища Німеччини, причому нацистські погляди 

щодо економічної експлуатації України зазнали трансформації від видобутку 

сировини на початковому етапі війни до відновлення видобувної, важкої та 

машинобудівної галузей після провалу плану «блискавичної війни» [373,                   

c. 192]. 

Демографічні процеси на Півдні України періоду нацистської окупації 

висвітлюються в публікаціях Т. Винарчук [253], В. Чернявського [394; 395],              

О. Захарченко [282]. Проблеми, пов’язані з депортацією місцевого населення,  

розроблялися  в працях В. Чернявського [394; 395], на думку якого, «якщо 

виключити евакуйованих етнічних німців, сумарна кількість вивезеного на 

примусові роботи населення півдня України складає близько 142 993 чоловік, 

що відносно небагато у порівнянні з іншими регіонами УССР» [394, c. 85]. 

Як зазначає вчений, «…така ситуація детермінована двома групами факторів:               
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а) наявністю регіональної промислової інфраструктури, що складала 

стратегічне значення для німецького командування на момент бойових дій та 

ймовірного подальшого геополітичного курсу Німеччини; б) наявністю 

дихотомії в середовищі окупаційної адміністрації по відношенню до 

політики експлуатації місцевих трудових ресурсів» [394, c. 85]. 

Демографічним втратам місцевого населення та достовірності радянської 

офіційної статистики жертв  присвячена  наукова стаття Т. Винарчук 

«Жертви окупаційної влади території Запорізької області в роки Другої 

світової війни» [253], в якій дослідниця наводить приклади масових 

розстрілів євреїв, партійного та радянського активу, каральних заходів 

окупаційної влади.  

Підсумовуючи, зазначимо, що 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 [443], становищу 

православної церкви в межах румунської зони окупації – робота 

М. Михайлуци [428], політиці нацистів на селі в межах генерального округу 

«Дніпропетровськ» – дисертаційне дослідження Н. Гандрабури [415]. 

Історія окупаційного режиму мало досліджена в зарубіжній 

історіографії. З цього приводу Ю. Левченко слушно зазначає, що «у 

зарубіжній історіографії не існує цілісного дослідження, де б розкривались 

особливості реалізації політики німецьких і румунських окупантів у 

адміністративно-територіальних одиницях України» [425, с. 36]. До 

загальних праць, в яких вивчався «новий порядок», належать  роботи 

американського історика О. Даліна [405] та англійського дослідника 

Г. Райтлінгера [408]. Зокрема, у праці «Німецьке правління в Росії в 1941 – 

1945 рр.: Дослідження окупаційної політики»  О. Далін [405] наголосив на 

різниці у зустрічі  німецьких військ  жителями Східної та Західної України. 

На думку вченого, нацистське керівництво на східних окупованих територіях 

планувало  створити  підконтрольні рейху адміністративні одиниці [405, р. 49 
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– 50]. Подібні позиції займав у своїй роботі «Будинок побудований на піску. 

Конфлікти німецької політики в Росії 1939–1945 рр.» Г. Райтлінгер [408]. У 

2010 р. була видана монографія доктора філософії з історії, стипендіата 

Вищої школи історії департаменту історичних досліджень Університету 

Республіки Сан-Марино  С. А. Беллецци «Тризуб і свастика. Нацистська 

окупація Східної України» [404]. У своїй роботі італійський дослідник 

детально 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. На думку С. А. Беллецци, під керівництвом генерального комісара  

К. Зельцнера в генеральному окрузі «Дніпропетровськ» був розіграний 

оригінальний експеримент. «Повною мірою користаючись поступками 

риторики німецького націоналізму та отримуючи подвійну перевагу від 

центральної політичної підтримки проукраїнського Альфреда Розенберга, 

Зельцнеру вдалося зв’язати частину старого правлячого класу і частини 

радянської технічної інтелігенції, утворивши досить стабільну структуру 

уряду…» [404, p. 226]. У контексті руху противників А. Гітлера у своїй 

роботі «Противники Гітлера в НСДАП 1921 – 1945» [247] В. Бройнінгер 

розглядає постать генерального комісара генерального округу «Крим» 

А. Фрауенфельда. У 2005 р. була опублікована книга німецького дослідника                

Н. Кунца, присвячена німецькому правлінню в Криму 1941 – 1944 рр. Автор 

розглядав колонізаційний проєкт «Готенленд» як один з найважливіших 

проєктів А. Гітлера на загарбаній території СРСР [407, s. 234]. 

Таким чином, поштовх до вивчення адміністративно-політичних та 

соціально-економічних аспектів «нового порядку» на території Півдня 

України під німецьким окупаційним цивільним управлінням у 1941 –  

1943 рр. був зроблений радянською історичною наукою майже одразу після 

початку німецько-радянської війни. Проте домінуючий у СРСР 

марксистський методологічний догматизм не дозволив повною мірою 

дослідити особливості нацистського окупаційного режиму в 
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південноукраїнському регіоні. Майже в усі подальші роки існування 

радянської історіографії вивчення місцевих особливостей окупації 

обмежувалося 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 праць більшості вчених, які вивчають історію 

нацистського окупаційного режиму, притаманним є зосередження на 

макроісторії та недостатнє застосування новітніх підходів. Проте проведений 

аналіз дозволяє стверджувати, що в сучасній вітчизняній історіографії 

нацистського окупаційного режиму на території  південноукраїнського 

регіону, як і в новітній українській історіографії Другої світової війни 

загалом, відбувається поступове руйнування старих радянських кліше. 

 

 

1.2. Джерельна база 

 

Відповідно до класифікації, яка утвердилася в історичній науці, 

використані в дисертації джерела розподіляються на такі групи: 

1. Законодавчі акти; 2. Матеріали офіційного діловодства; 3. Статистичні 

матеріали; 4. Матеріали періодичної преси; 5. Джерела приватного характеру. 

Значна частина використаних у дисертації документів представлена в 

опублікованому вигляді в археографічних збірниках, хоча частина 

документів  залишається неопублікованою. 

У роботі використані  законодавчі та урядові акти, видані  як 

радянською, так і німецькою владами. За хронологією ця група джерел 

охоплює довоєнний етап та період  німецько-радянської війни. Також вона 

включає в себе постанову Центрального виконавчого комітету СРСР від 
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31 січня 1930 р. про дострокові перевибори сільських рад і райвиконкомів у 

районах суцільної колективізації [114], яка була використана для зіставлення 

радянської довоєнної політики на селі та нацистського «нового аграрного 

порядку». До згаданої групи джерел увійшов і указ Президії Верховної Ради 

СРСР від 2 листопада   1942 р., який надає уявлення про створення 

Надзвичайної державної комісії зі встановлення і розслідування злодіянь 

німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних ними 

збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним 

підприємствам СРСР [115, с. 96 – 98], яка зробила значний вклад у 

накопиченні значного масиву матеріалів про діяльність німецької 

окупаційної адміністрації. Крім цього, до згаданої групи увійшов декрет 

рейхсканцлера А. Гітлера від 17 липня 1941 р. про створення 

рейхскомісаріатів, який доволяє прослідкувати окупаційну управлінську 

структуру на східних територіях СРСР, загарбаних Третім рейхом [118, с. 200 

– 205].  

Окрему групу джерел становлять матеріали офіційного діловодства, 

сформовані внаслідок діяльності структурних елементів німецької 

окупаційної цивільної адміністрації: генеральних комісаріатів, 

гебітскомісаріатів, штадткомісаріатів, місцевих управ. Циркуляція 

документообігу в окупаційних управлінських структурах здійснювалася як у 

нисхідному (директиви, накази, розпорядження, інструкції, циркуляри), так і 

у висхідному напрямках (звіти,  доповідні записки, листи та заяви громадян). 

Нисхідна документація була призначена для внутрішнього службового 

користування й тому видавалася переважно німецькою мовою.  Вона 

охоплювала різноманітне коло питань:  організацію оподаткування, 

накладання штрафів, проведення посівних кампаній, використання робочої 

сили, організацію освітнього процесу. Висхідний документообіг формувався 

при взаємодії нижчих ланок окупаційної адміністрації з вищими (звіти, 

доповідні) й здійснювався німецькою мовою. Невід’ємною складовою 

висхідного документообігу  було листування та написання звернень з боку 
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місцевого населення до окупаційних органів влади, яке зазвичай 

здійснювалось як українською, так і російською мовами й порушувало 

переважно питання вирішення нагальних житлово-побутових проблем 

(отримання продовольчих карток, пального і т. д.). 

Законодавчі акти СРСР та Третього рейху,  матеріали офіційного 

діловодства (постанови, накази, обіжники, інструкції окупаційних та 

колаборантських владних структур) публікувалися в офіційних виданнях і 

збірках документів і матеріалів, виданих за хронологічним і тематичним 

принципом за радянських часів та після проголошення незалежності України 

[105; 106; 108; 117 – 120; 122]. Матеріали офіційного діловодства відбивають 

різноманітні аспекти «нового порядку» на окупованих землях.  

Використовуючи в дослідженні документи, видані за радянських часів, 

слід враховувати тенденційність їх підбору, в яких зазвичай  «…на 

конкретному історичному матеріалі показана роль широких народних мас у 

роботі радянського тилу та в боротьбі з окупантами, роль КПРС – як 

організатора і натхненника всіх радянських людей, викривається  так званий 

„новий” гітлерівський кривавий порядок, який фашисти хотіли встановити в 

нашій країні» [108, с. IV].   

Статистичні джерела представлені матеріалами, що увійшли до 

статистичного довідника «Народне господарство УСРР» [112]. Збірник надає 

уявлення про економічний розвиток  Півдня України в довоєнний період як 

складової частини СРСР. Довідник має 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. До 

вказаної групи джерел увійшла періодика, що видавалася як німецькою 

окупаційною владою, колаборантськими органами управління, так і 

радянською.  
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Першу підгрупу періодичних джерел становлять газети, видання яких 

здійснювалося окупаційною владою або колаборантськими структурами в 

генеральних округах «Дніпропетровськ», «Миколаїв», «Крим» [139 – 219; 

223 – 234]: «Азовский вестник» (м. Генічеськ, мова видання – російська),  

«Верхнєдніпровська газета» (м. Генічеськ, мова видання – українська), 

«Вільна Україна» (м. Дніпропетровськ, мова видання – українська),  «Голос 

Дніпра» (м. Херсон, мова видання – українська), «Дзвін» (м. Кривий Ріг, мова 

видання – українська), «Дніпропетровська газета» (м. Дніпропетровськ, мова 

видання – українська), «Мелітопольський край» (м. Мелітополь, мова 

видання – українська та російська), «Меч. Періодичний додаток до часопису 

„Дзвін”»  (м. Кривий Ріг, мова видання – українська), «Наш путь» (м. Херсон, 

мова видання – російська), «Новая жизнь» (с. Рикове, мова видання – 

російська), «Новая мысль» (м. Миколаїв, мова видання – російська), «Нове 

життя» (м. Каховка, мова видання – українська), «Нове життя»  

(м. Первомайськ, мова видання –  українська), «Нове життя»  (м. Пологи, 

мова видання – українська), «Нове Запоріжжя» (м. Запоріжжя, мова видання 

– українська), «Новий час» (с. Петриківка, мова видання – українська), 

«Промінь» (м. Нікополь, мова видання – українська), «П’ятихатська газета» 

(м. П’ятихатки, мова видання – українська), «Світанок» (м. Бердянськ, мова 

видання – українська), «Український голос» (Миколаїв, мова видання – 

українська), «Українська думка (орган новогеоргіївського районового та 

міського управління)» (м. Новогеоргіївськ, мова видання – українська), 

«Українська думка» (м. Миколаїв, мова видання – українська), «Новая 

мысль» (м. Миколаїв, мова видання – російська), «Українська думка» 

(м. Миколаїв, мова видання – українська), «Deutsche Bug-Zeitung» 

(м. Миколаїв, мова видання – німецька). 

 М. Шитюк і  Н. Сугацька вказують на те, що «окупанти робили спроби 

використати в своїх інтересах високий рівень довіри населення до радянської 

преси» [397, с. 117], тому в Херсоні, наприклад, продовжувала виходити 

газета під радянською назвою «Наддніпрянська правда», яка була 
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перейменована на «Голос Дніпра» тільки 18 вересня 1941 р. Основними 

рубриками таких видань були відомості про становище на фронті, опис 

міжнародних подій, пропагандистські матеріали про злочини радянської 

влади, листи остарбайтерів, хроніка місцевих подій, яка висвітлювала стан 

сільського господарства і промисловості, короткі повідомлення, 

розпорядження окупаційної влади, публікації культурологічних та 

історичних матеріалів, оголошення та реклама. При цьому «…окупаційна 

преса сумлінно дотримувалася директив А. Розенберґа й розпоряджень 

місцевої влади…» [428, с. 15], передруковуючи матеріали німецького 

інформбюро, східного відділу Міністерства народної освіти й пропаганди 

рейху, бюлетенів референтів преси генеральних комісаріатів і відділу 

пропаганди «U». Українська преса та преса, яка видавалася в 

рейхскомісаріаті  «Україна»,  були «…виключним засобом впливу на 

населення відповідно до вказаних  рейхскомісаріатом політичних та 

культурних цілей» [6, арк. 2]. З місцевої преси періоду окупації можливо 

отримати уявлення про весь спектр життя за «нового порядку» на території 

Півдня України, однак використання інформації, розміщеній у зазначених  

періодичних виданнях, ускладнене тим, що опубліковані факти  проходили 

крізь призму націонал-соціалістичної ідеології.  

Як джерело офіційної інформації з радянського боку була використана 

газета «Правда» – друкований орган Центрального комітету   ВКП (б) [220 – 

222]. Тут розміщені повідомлення стосовно оцінки  радянською владою 

німецької окупаційної політики. 

Опубліковані джерела приватного характеру (листи і спогади) 

відіграють важливу роль при вивченні адміністративно-економічних та                          

соціально-економічних аспектів «нового порядку» на Півдні України під 

німецьким окупаційним цивільним управлінням. Особливу увагу 

привертають листи Г. Гіммлера, які висвітлюють ставлення А. Гітлера до 

проблеми переселення південнотірольських німців до Криму [123]. 
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Автор залучив мемуари трьох груп: перша – спомини, створені 

представниками керівництва Третього рейху та його найближчого оточення; 

друга – спогади, створені військово-політичними очільниками  СРСР; третя – 

свідчення місцевого населення, яке перебувало на окупованих територіях 

Радянського Союзу. 

Спогади представників німецької сторони представлені працями                     

Ф. Гальдера [125], Г. Пікера [137], А. Фрауенфельда [135], Р. Волтерса [133].  

Інформацію про початковий період німецько-радянської війни й 

встановлення окупаційного режиму на території Півдня України містить 

«Воєнний щоденник» начальника генерального штабу сухопутних військ 

Третього рейху в  1938 – 1942 рр. Ф. Гальдера [125]. У роботі особистого 

секретаря А. Гітлера Г. Пікера «Застольні розмови Гітлера» [137] були 

поміщені стенографічні записи більшості промов фюрера, виголошених  ним 

на приватних застіллях, в яких часто брали участь такі високопоставлені 

чиновники рейху, як Г. Герінг, Г. Гебельс, Г. Гіммлер, Р. Лей, А. Розенберг, 

інші міністри та гауляйтери [137, с. 7]. Важливою складовою джерельної бази 

кандидатського дослідження стали мемуари генерал-комісара генерального 

округу «Крим» А. Фрауенфельда «Und trage keine Reu’: vom Wiener Gauleiter 

zum Generalkomissar Krim» [135]. А. Фрауенфельд був єдиним представником 

німецької цивільної окупаційної адміністрації на  території Півдня України, 

який залишив спогади про окупаційний період свого життя. Спогади 

А. Фрауенфельда надають інформацію про взаємовідносини між  генерал-

комісаром генерального округу «Крим» та керівництвом Третього рейху, 

проливають світло на проблему німецької колонізації Півдня України та його 

подальшу долю в разі перемоги нацистської Німеччини. Особливу увагу 

привертає доволі опозиційна налаштованість А. Фрауенфельда до політики, 

яку проводив А. Гітлер на загарбаних східних територіях. У зв’язку з цим 

Х. Хьоне, характеризуючи А. Фрауенфельда, зазначає, що після того, як 

керівник партійної канцелярії НСДАП М. Борман представив Г. Гіммлеру 

пам’ятну записку А. Фрауенфельда з критикою антислов’янської догматики, 
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26 березня 1944 р. Г. Гіммлер наклав на неї резолюцію про те, що він «…не 

так вже й не правий» [393, c. 431]. Р. Волтерс як німецький архітектор та 

високопоставлений співробітник військово-будівельної Організації Тодта 

залишив мемуари «Відрізки життя» [133]. У них Р. Волтерс описує свою 

подорож  Україною, зокрема південноукраїнським регіоном. Мемуари 

містять цікаві відомості про стан економіки Півдня України після відступу 

радянських військ та хід відновлення індустріального потенціалу регіону 

німецькою окупаційною адміністрацією.  

З радянського боку використані спогади представника військового 

керівництва СРСР О. Василевського «Справа всього життя» [124]. Вони 

дозволяють реконструювати  бойову діяльність Червоної армії в 1941 – 

1945 рр. на Східному фронті. 

Спогади місцевого населення [126 – 132] були зібрані в багатотомному 

виданні «Усна історія Степової України», у підготовці якого брали участь 

Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України та 

Інститут усної історії Запорізького національного університету. Для 

написання дисертації були використані спогади місцевих жителів Півдня 

України 1917 – 1931 років народження. Усноісторичні джерела містять 

інформацію стосовно організації побуту періоду окупації,  ставлення 

місцевого населення до «нового порядку», вивозу робочої сили до Третього 

рейху. При цьому джерела з усної історії  вимагають доволі критичного 

підходу, зважаючи на високий рівень впливу суб’єктивного фактору на 

структуру наративу з усної історії. Водночас саме вони дозволяють 

прослідкувати ставлення сучасників до подій нацистської окупації Півдня 

України. Зважаючи на те, що в радянський повоєнний період  більшість  

свідків окупації перебували під тиском офіційної пропаганди й надання 

правдивої інформації могло загрожувати не лише їх добробуту, а й 

фізичному існуванню, тому всі усноісторичні свідчення, зібрані до середини 

80-х рр. ХХ ст. стали складовою радянського міфу про Велику Вітчизняну 
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війну. Через це спогади, опубліковані в радянські часи, опрацьовані, проте не 

були використані при написанні дисертаційного дослідження.  

До спогадів місцевого населення, яке пережило окупацію, належить 

книга  А. Хелемендик-Кокот, видана в Канаді, яка дозволяє пролити світло на 

сприйняття місцевим населенням німецької окупації через співставлення 

колгоспного ладу та «нового порядку» [134]. 

З неопублікованих джерел у дисертації використані документи і 

матеріали, сконцентровані в архівних установах: Центральному державному 

архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), 

Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО 

України), Державному архіві Дніпропетровської області (ДАДО), 

Державному архіві Запорізької області (ДАЗО), Державному архіві 

Миколаївської області (ДАМО), Державному архіві Херсонської області 

(ДАХО). 

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. 

З фонду 3206 «Рейхскомісаріат України» ЦДАВО України використані 

архівні матеріали, які висвітлюють адміністративно-територіальний поділ 

Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням за 

«нового порядку» [1]. Зокрема з них можливо отримати інформацію про 

площу та чисельність населення генеральних округів, перелік гебітів та 

районів. Також матеріали фонду 3206 висвітлюють роботу 

Дніпропетровського районного партійного архіву в період окупації [2; 3]. 

Документи фонду 3676 ЦДАВО надають інформацію стосовно вивчення 

окупантами радянських архівних документів, історії німецької колонізації 

Таврійської губернії [4; 5].  
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З ЦДАГО України до джерельної бази дослідження залучено матеріали 

фонду 57 «Колекція документів з історії Комуністичної партії України», а 

саме документи справи 112 (опис 4) про розпорядження рейхскомісара Е. 

Коха до генеральних комісарів про організацію роботи місцевої преси в 

рейхскомісаріаті «Україна» від 18 лютого 1942 р. [6], справи 118 (опис 4) про 

закриття всіх шкіл та університетів, у яких займаються учні старше 15 років 

від 24 жовтня 1942 р. [7] Крім того використано архівні справи фонду 166 

«Комісія з історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук УРСР», 

сформовані з масиву наказів, директив та інструкцій стосовно організації 

роботи німецької окупаційної адміністрації в Україні в 1941 – 1943 рр. [8; 9; 

10; 11]. 

У роботі над дисертаційним дослідженням використана низка архівних 

справ із Державного архіву Дніпропетровської області.  Зокрема, фонд Р – 

2284 «Районна організація гітлерівської молоді» повідомляє про організацію 

табору для дівчат-фольксдойче на Дніпропетровщині в 1943 р. [12].  Фонд Р – 

3468 «П’ятихатське окружне управління державними господарствами № 5» 

інформує про діяльність державних господарств у сфері сільського 

господарства на території району П’ятихатки П’ятихатського гебіту  

генерального округу «Дніпропетровськ» під час окупації в 1941 – 1943 рр. 

[17]. У фонді  Р – 2285 «Товариства управління сільським господарством на 

Україні» міститься інформація про структурну будову Товариства управління 

сільським господарством на Україні, його листування з Центральним 

торговельним товариством Сходу, з філіалом фірми Ф. Дзікау стосовно 

господарських питань у 1942 – 1943 рр. [13]. Документи фондів Р – 2428 

«Дніпропетровська обласна контора реставрації заводських споруд», Р – 2301  

«Паровозоремонтний завод»,   Р – 3408 «Криворізьке металургійне відділення 

гірничої та металургійної компанії  „Схід”» зберігають інформацію про 

роботу місцевої промисловості, зокрема вони включають матеріали 

переписки, бухгалтерські документи, розпорядження щодо технології 
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виробництва, організації побуту робітників на названих підприємствах під 

час окупації [14; 15; 16]. 

У Державному архіві Запорізької області розміщений фонд 

Запорізького штадткомісаріату (Р – 1435), в якому представлені документи, 

що характеризують промислові підприємства Запоріжжя, Оріхова, штатні 

розписи запорізьких установ і організацій, документи, які надають опис 

розвитку сільського господарства області за «нового порядку» [29 – 41]. З 

фонду  Р – 1434 «Продхарч при Запорізькій міській управі» [24 – 28] та Р – 

1437 «Управління їдалень торговельного відділу Запорізької міської управи» 

[42; 43; 44] використані документи, що надають уявлення про продовольче 

забезпечення різних підприємств м. Запоріжжя в 1941 – 1943 рр. Фонд Р – 

1439 «Запорізька обласна контора лікарняного страхування» містить архівні 

справи, що характеризують такий напрям соціальної політики німецької 

окупаційної адміністрації, як медичне страхування в м. Запоріжжя за «нового 

порядку»  [45 – 54]. Документи фонду Р – 1456 «Районні агроконтори та 

громадські господарства Запорізької області» містять інформацію про 

діяльність общинних господарств Запорізької області за нацистської окупації 

[56 – 60].  Для дисертаційної роботи використані матеріали фонду Р – 1852 

Василівської районної комісії зі сприяння в роботі надзвичайної державної 

комісії з встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських 

загарбників, які ілюструють репресії німецької окупаційної адміністрації 

стосовно місцевого населення Півдня України в 1941 – 1943 рр. [64]. Для 

написання дослідження були залучені матеріали фонду Р – 1452, який 

висвітлює переписку в 1942 – 1943 рр. фірми «Van Dissel Rohde und Co. 

Nachf» з організаціями м. Запоріжжя про надання їм для господарчих потреб 

мила та робочого інвентарю  [55]. У фонді Запорізької  міської управи (ф. Р – 

1433) [18 – 23] та Василівської районної управи (ф. Р – 1694) [61 – 63] 

розміщена інформація, яка ілюструє основні напрямки роботи управ на 

Півдні України за «нового порядку». Також у цих фондах містяться 

документи, які дозволяють  висвітлити умови життя міських мешканців під 
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час нацистської окупації. З метою характеристики судової системи на 

південноукраїнських землях за «нового порядку» використані матеріали 

фонду «Мировий суддя 4-ї дільниці  міста Мелітополя Запорізької області»  

(Р – 3077) [65; 66]. У згаданому  фонді містяться судові справи з майнових 

питань, питань усиновлення, надання опікунства, розглянуті мировим 

суддею 4-ї дільниці м. Мелітополя Запорізької області станом на  1943 р. [65; 

66].  

Для висвітлення функціонування суднобудівної галузі промисловості 

на Півдні України під час нацистської окупації використані матеріали фонду                 

Р – 1018 ДАМО, які ілюструють виробничу діяльність заводу «Південна 

суднобудівна верф» у 1941 – 1944 рр. [67 – 91]. У згаданому фонді містяться 

управлінські накази адміністрації верфі, штатний розпис та списки загальної 

кількості робітників підприємства, їх щоденні завдання, доповідні записки 

про явку працівників верфі. 

З ДАХО використано матеріали фонду Р – 1520 «Сільські управи 

Херсонщини», які дозволяють надати характеристику управлінської 

діяльності колаборантських структур в Олександрштадській, 

Голопристанській, Скадовській райуправах за «нового поядку» [92 – 98].  

Фонд Р – 1824 Херсонського окружного комісара (1941 – 1944 рр.) містить 

розпорядження рейхсміністра А. Розенберга, циркуляр Миколаївського 

генерал-комісара про працевлаштування робітників німецького походження, 

накази генерального комісара та листування з підлеглими щодо мобілізацію 

транспортних засобів та людських ресурсів на збирання врожаю, про 

боротьбу з партизанським рухом, роботу каральних органів, відомості про 

сільськогосподарські об’єднання [99 – 101]. Також при написанні 

дисертаційного дослідження було використано матеріали фонду Р – 1942, які 

надають уявлення про діяльність управи  м. Херсон у 1942 – 1943 рр. [102]. 

Таким чином, джерельна база для проведення дослідження німецького 

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

представлена різнотипними за походженням матеріалами. Вона є достатньою 
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для проведення аналізу адміністративно-політичних та соціально-

економічних аспектів «нового порядку» на південноукраїнських землях. 

Інформативний потенціал джерел дозволяє автору виконати основні 

завдання кандидатської роботи. 

 

 

1.3. Методологія дослідження 

 

В основу дослідження лягли загальнонаукові принципи об’єктивності, 

історизму, системності, багатофакторності. 

Принцип об’єктивності вимагає неупередженого ставлення до всіх 

суперечливих сторін предмету дослідження. Згідно з цим принципом у 

роботі розглядаються як «негативні», так і «позитивні» сторони нацистського 

«нового порядку» на території Півдня України незалежно від світоглядних та 

політичних переконань автора дослідження. Особливий наголос на принципі 

об’єктивності зроблено при аналізі джерельної бази дослідження як 

нацистського, так і радянського походження, зважаючи на їхню політичну 

заангажованість та тенденційність. 

Відповідно до принципу історизму явище, що вивчається, 

досліджується в історичному розвитку у зв’язку з конкретно-історичними 

умовами. У роботі зазначений принцип використано для вивчення 

адміністративно-політичних та соціально-економічних аспектів німецького 

окупаційного цивільного управління на території Півдня України в контексті 

«нового порядку» в Європі. Застосування принципу історизму в роботі стало 

можливим завдяки історико-ситуаційному та історико-ретроспективному 

підходам. Історико-ситуаційний підхід дозволив більш широко розглянути  

встановлений нацистами на території Півдня України окупаційний режим не 

ізольовано, а як складову частину загальноєвропейського «нового порядку». 

Своєю чергою це сприяє руйнуванню сформованих радянською історичною 

наукою ідеологічних кліше про «німецько-фашистських загарбників». 
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Історико-ретроспективний підхід надав змогу розглянути наслідки існування 

«нового порядку» на теренах Півдня України під німецьким окупаційним 

цивільним управлінням з позиції досягнень сучасної історичної науки. 

Принцип багатофакторності вимагає врахування при дослідженні 

всіх зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливали на об’єкт вивчення. Під 

час дослідження встановлено, що на адміністративно-політичну та                      

соціально-економічну складову «нового порядку» на Півдні України під 

німецьким окупаційним цивільним управлінням впливали такі зовнішні 

фактори, як військово-стратегічна ситуація на Західному та Східному 

фронтах, нацистський окупаційний досвід у країнах Західної, Північної, 

Центральної та Південно-Східної Європи, а також внутрішні фактори, як-от: 

ставлення місцевого населення  до «нового порядку», кадрове наповнення 

окупаційного апарату, відносини місцевих нацистських функціонерів з 

керівництвом Третього рейху і т. д.  

Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на 

загальнонаукових та спеціально-історичних методах пізнання. У роботі 

використано такі загальнонаукові методи, як аналіз (надав змогу здійснити 

поділ предмету вивчення на менші за обсягом дослідницькі проблеми: 

окупаційний адміністративно-територіальний устрій, «новий аграрний лад», 

окупаційна промислова політика), синтез (дозволив зібрати розрізнені 

історичні факти, розміщені в різних історичних джерелах, в єдину історичну 

картину адміністративно-політичного та соціально-економічного ладу за 

«нового порядку» на Півдні України), індукції (допоміг узагальнити отримані 

знання в окремо взяті висновки), дедукції (дозволив зробити висновки про 

нацистський окупаційний режим на Півдні України на основі здобутих знань 

про період німецької окупації українських земель у 1941 – 1944 рр.), аналогії 

(допоміг отримати цілісну наукову картину про нацистський окупаційний 

режим на Півдні України через використання загальновизнаних тверджень 

про «новий порядок» у країнах Заходу). 
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 У роботі було використано наступні спеціально-історичні методи, як 

метод періодизації, історико-порівняльний метод, метод актуалізації, 

хронологічний метод, історико-генетичний метод, історико-структурний 

метод, історико-типологічний метод, біографічний метод, просопографічний 

метод.  

Метод періодизації використано для виокремлення періодів у політиці 

німецької окупаційної адміністрації  в аграрній та промисловій сфері на 

Півдні  України. Історико-порівняльний метод застосовано для порівняння 

підходів до формування адміністративно-територіального устрою 

окупованих нацистами територій Заходу та південноукраїнських земель під 

німецьким окупаційним цивільним управління. Метод актуалізації надає 

змогу застосовувати отримані висновки для подальшого дослідження 

регіональних аспектів окупаційного режиму в Україні в контексті «нового 

порядку» для Європи. Відповідно до хронологічного методу 

адміністративно-політичні та соціально-економічні аспекти «нового 

порядку» на Півдні України під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням розглянуто в хронологічному порядку з 1941 р. по 1943 р. 

Історико-генетичний метод застосовано для встановлення спадкоємності 

між дореволюційним російським губернським та нацистським                     

адміністративно-територіальними поділами, «новим аграрним ладом» та  

радянською  аграрною політикою на Півдні України. Історико-структурний 

метод дозволив  визначити й охарактеризувати функціональне наповнення 

управлінської структури німецької окупаційної адміністрації на території 

Півдня України в 1941 – 1943 рр. Історико-типологічний метод використано 

для встановлення типології місцевого населення Півдня України залежно від 

ставлення до «нового порядку». За допомогою біографічного методу крізь 

призму аналізу біографій генерал-комісарів А. Фрауенфельда, К. Зельцнера,  

Е. Оппермана розглянуто діяльність німецької окупаційної адміністрації на 

теренах генеральних округів «Дніпропетровськ», «Крим» та «Миколаїв». 

Просопографічний метод дозволив розглянути  наповнення груп 
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прихильників та противників «нового порядку» серед місцевих жителів 

окупованих територій.  

Отже, вказана теоретико-методологічна база надала можливість автору 

виконати основну мету дисертаційного дослідження й виявити            

адміністративно-політичні та соціально-економічні особливості «нового 

порядку» на території Півдня України під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням у 1941 – 1943 рр. 

Дослідження адміністративно-політичних та соціально-економічних 

аспектів німецького окупаційного цивільного управління на Півдні України в 

1941 – 1943 рр. вимагає вироблення особливого термінологічного апарату. 

Під «адміністративно-політичним аспектом» німецького окупаційного 

цивільного управління в дослідженні розуміється  політико-правовий статус  

окупованої території,  її  адміністративно-територіальний устрій та структура 

нацистського адміністрування. Поняття «соціально-економічний аспект» 

вживається у значенні системи управлінських заходів німецької цивільної 

окупаційної адміністрації в аграрній, промисловій та соціальній сферах 

окупованого регіону. 

На сьогодні термінологія, яка стосується  німецької окупації України 

1941 – 1944 рр., продовжує залишатися  не уніфікованою.  Ю. Левченко 

слушно зазначає, що «…замість терміна „генеральна округа” вживається –                  

„генерал-комісаріат”, „генерал-бецирк”; замість „крайзгебіт” – „округа”, 

„гебітскомісаріат”, „обласний комісаріат” або обласний „гебітскомісаріат”» 

[425, c. 76]. Одну із спроб уніфікувати термінологічний апарат, який 

стосується рейхскомісаріату «Україна», здійснила Т. Себта [364]. 

У дисертаційному дослідженні використовуються такі терміни:  «гебіт / 

крайзгебіт», «гебітскомісар», «гебітскомісаріат», «генеральний комісар», 

«генералкомісаріат», «генеральний округ», «Гітлерівська  окупаційна 

політика», «мирові суди (суди шліхтерів)», «місцеві кримінальні суди (суди 

шеффенів)», «„міський”  крайзгебіт», «нацистський окупаційний режим», 
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«рейхскомісаріат „Україна”», «управа», «штадткомісар», «штадткомісаріат» 

(див. додаток Б). 

* * * 

Таким чином, історіографію адміністративно-політичних та                 

соціально-економічних аспектів «нового порядку» на території Півдня 

України під німецьким окупаційним цивільним управлінням можна умовно 

поділити на три періоди: перший,  40-ві – середина   50-х рр.  ХХ ст., коли 

радянські історики формували єдино правильний марксистський 

концептуальний підхід до нацистського окупаційного режиму із 

зосередженням уваги на його злочинній сутності; другий, середина 50-х – 

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

виробленого концептуального й офіційно затвердженого владою підходу в 

межах жорстокої схеми: «початок війни та героїчна оборона – окупація 

„німецько-фашистськими загарбниками” – визволення та відбудова»; третій, 

з 1991 р., для якого характерні зародження та розвиток нових підходів до 

розгляду проблеми, методологічний плюралізм, поступове подолання 

радянського догматизму.   

Джерельну базу дослідження cклав комплекс матеріалів, які умовно 

можна розподілити на такі групи: 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 й сконцентрована в двох 

центральних державних архівах та чотирьох державних обласних архівах 

України.  

Кандидатську дисертацію написано на основі принципів об’єктивності, 

історизму, системності та багатофакторності через використання як 

загальнонаукових (аналіз і синтез, дедукція та індукція, аналогія), так і 

спеціально-історичних методів (метод періодизації, історико-порівняльний 

метод, метод актуалізації, хронологічний метод, історико-генетичний метод, 
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історико-структурний метод, історико-типологічний метод, біографічний 

метод, просопографічний метод). 

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 1941 –                 

1943 рр. 
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РОЗДІЛ 2 

ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В ЗАГАРБНИЦЬКИХ ПЛАНАХ ТРЕТЬОГО 

РЕЙХУ 

2.1. Фактори формування образу Півдня України в 

експансіоністських планах Третього рейху 

 

Для того, щоб отримати уявлення про місце України в загарбницьких 

планах Третього рейху, варто розглянути систему факторів, які вирізняли 

південноукраїнський регіон з-посеред інших регіонів України й через це 

привертали увагу Німеччини.   

Фактор перший – вигідне геополітичне розташування Півдня України. 

Після закінчення національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. 

південноукраїнські землі увійшли до складу Української Радянської 

Соціалістичної Республіки. В адміністративно-територіальному плані 

напередодні німецько-радянської війни на землях Півдня України, які згодом 

потрапили до зони німецького окупаційного цивільного управління, існувало 

три області:  Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська. Встановлення 

панування над південноукраїнським регіоном дозволяло для Німеччини 

контролювати найкоротший шлях із Західної Європи до Близького Сходу та 

надавало змогу отримати зручний вихід до Середземномор’я. Недарма на 

початку ХХ ст. представник Німецької прогресивної партії                                     

Е. Мюллер-Майнінґен зазначав, що «шлях Німеччини до Середземного моря 

пролягає не через Ґібралтар, а через Чорне море і Дарданелли…» [389, c. 99], 

тобто фактично через південноукраїнські землі.  

На початку Другої світової війни нацистська Німеччина вела повітряну 

та морську війни, спрямовану проти британської метрополії та її позицій в 

басейні Середземного моря, Африці та Близькому Сході [246, c. 98]. У 

доповідній записці від 30 червня 1940 р. німецький генерал А. Йодль 

запропонував  проводити боротьбу з Великобританією «на периферії» в 

районах Суецького каналу, Гібралтару та арабських країн [246, c. 98]. У 
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такий спосіб Південь України міг стати для німецької армії міцним 

форпостом при реалізації тактики війни «на периферії».  

Встановивши контроль над Півднем України, Третій рейх мав змогу 

отримати плацдарм для подальшого наступу на Кавказ (план «Блау») з 

подальшим захопленням нафтових родовищ в Азербайджані. Експансія в 

східному напрямку надавала можливість Німеччині, скориставшись 

антианглійськими настроями місцевого населення, отримати доступ до 

нафтових родовищ Іраку та Персії. Реалізації цього плану сприяла 

внутрішньополітична ситуація в арабських країнах. Зокрема, у результаті 

воєнного перевороту в Королівстві Ірак прийшов уряд пронімецької 

орієнтації, що спричинило англо-іракську війну 1941 р. й окупацію країни 

Великобританією. У цей час на чолі Персії стояв Реза Шах Пахлаві, відомий 

своїми симпатіями до нацистів. З цього приводу А. Гітлер зазначав: «Якщо 

хто й молиться про перемогу нашої зброї, то це персидський шах: поряд з 

нами він може не лякатися Англії» [137, c. 38]. У такому разі Великобританія 

опинялася перед загрозою припинення постачання близькосхідної нафти. 

Подальший наступ на схід міг похитнути англійське панування в Індії та 

покласти край Британській колоніальній імперії.  

В історичній ретроспективі південноукраїнські землі посідали важливе 

значення в військово-стратегічних планах Російської імперії, а згодом 

Радянського Союзу. У дореволюційний період «у південних портах був 

зосереджений весь Чорноморський флот Російської імперії, головною метою 

якого було забезпечення та підтримання переваги на морі, а у перспективі – і 

десант на Анатолійський півострів» [386, c. 55]. Крім того, промислові та 

природно-сировинні ресурси Півдня України створювали необхідний тил для 

російської, а потім радянської армії. На думку німецького промисловця                           

А. Тіссена, щоб похитнути британське панування в основних англійських 

колоніях, в Єгипті та в Індії, Німецька імперія повинна була взяти під свій 

контроль південь Росії, Кавказ, Малу Азію і Персію [389, c. 99]. Важливість 

південноукраїнських портів для Російської імперії підкреслена в цитаті 
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німецького історика П. Рорбаха: «Без України – Росія не Росія, вона не 

матиме заліза, вугілля, збіжжя, портів! […] Будь-яка більш-менш серйозна 

діяльність у Росії завмре, якщо ворог вхопить Україну. […] Хто матиме Київ, 

той підкорить Росію!» [389, c. 100]. 

У міжвоєнний період Південь України став місцем базування 

Чорноморського флоту Радянського Союзу. Напередодні німецько-

радянської війни на території Півдня України діяв Одеський військовий 

округ, який в 1941 р. став основою для Південного фронту. До складу 

Південного фронту увійшли 9-та та 19-та армії, 9-й особливий, 55-й і 7-й 

стрілкові корпуси та частини фронтового підпорядкування, а також п’ять 

авіаційних дивізій, Дунайська військова флотилія, Одеська військово-

морська база і прикордонні загони НКВС [302]. Південним фронтом 

командував  І. Тюленєв, згодом Д. Рябишев, у його складі існувало                  

15 стрілецьких, 3 кавалерійські, 6 танкових, 3 моторизовані дивізії [302]. 

Фронт обороняв смугу шириною близько 700 км від Карпат до гирла Дунаю і 

узбережжя Криму [302].  

Генеральний комісар генерального округу «Крим» А. Фрауенфельд у 

своїх спогадах [135] підкреслював важливість Півдня України в тогочасному 

торговельному маршруті через р. Дунай.  На думку німецького чиновника, 

«фактично, тут, поруч з морським шляхом, що перетинає Середземне море і 

веде до Адріатичного і Північного морів, був торговий шлях,  особливо 

сприятливо закладений природою, так що можна говорити без 

перебільшення: Південна Україна і Крим знаходяться на Дунаї!» [135,              

S. 270 – 271].  

Фактор другий – потужний ресурсний потенціал корисних копалин. Як 

зазначають В. Дорнік та П. Ліб, напередодні мирних переговорів у                     

Брест-Литовську 1918 р.  представники німецької важкої металургії ще 

раніше в надісланих до німецького уряду доповідних записках заявляли 

«…про свій інтерес до покладів марганцю й залізної руди на Україні» [389,   

c. 108]. У пункті 5 підписаної у Бадені 29 березня 1918 р. угоди між 
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Німеччиною та Австро-Угорщиною про розподіл сфер впливу в Україні 

зазначалося, що «вугільні й гірничорудні райони східної частини 

Катеринославської губернії управляються спільно і використовуються в 

співвідношенні 1:1» [111, c. 33].  

Значення, яке приділяла німецька промислова еліта пошуку нових 

сировинних ресурсів у східноєвропейській політиці Третього рейху, 

відображене в листі від 22 листопада 1938 р. А.  Рехберга до А. Гітлера та 

міністерства закордонних справ, в якому зазначалося: «Для Німеччини  

можливими районами розширення її земельних володінь та видобутку 

необхідної сировини є заможні області Росії, які не піддаються обрахунку. 

Щоб  Німеччина стала  імперією з власною достатньою аграрною та 

сировинною базою, її експансія в цих областях  повинна, як мінімум,  

охоплювати російську територію включно до Уралу з його могутніми 

покладами руди» [246, с. 107]. Зацікавлення нацистів ресурсним потенціалом 

південноукраїнських земель отримало свій вияв у місцевій колаборантській 

пресі. Наприклад, у газеті «Мелітопольський край» від  26 червня 1943 р. 

зазначалося: «Ми можемо сказати з упевненістю, що багатства Таврії 

велетенські, але вони мало досліджені» [186].  

Особливий інтерес для Третього рейху викликали марганцеві руди. 

Зокрема, «видобуток марганцевої руди був пріоритетним для Німеччини, 

адже вона була необхідна військовим заводам Німеччини для виробництва 

стандартної та високоякісної надтвердої сталі» [432]. Крім того, «завдяки 

високому вмісту заліза та відносно простому способові його виплавляння 

залізна руда Кривого Рогу також відігравала велику роль в економічних 

планах Третього Рейху» [432]. На думку В. Науменко, «можна стверджувати, 

що без марганцевої руди із Нікополя металургійна промисловість Третього 

рейху не змогла б досягти того рівня, якого вона досягла упродовж Другої 

світової війни» [432]. Місцева газета «Промінь» від 26 вересня 1942 р. 

повідомляла з цього приводу таке: «Велике значення для німецької і 

європейської залізної та сталевої продукції мають поклади манганових руд 
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біля Нікополя. Запаси руди тут дуже великі, понад 100 мільйонів тонн. Таким 

чином у розпорядженні Німеччини є манганові руди, тоді як американці їх 

одержують з Індії і Південної Африки. Німецька влада знайшла в Нікополі 

великі запаси видобутого мангану. До цього часу вже вивезено 70 000 тонн 

концентратів» [224]. Одним із проявів  важливості для нацистської 

Німеччини природнього потенціалу Півдня України отримало своє 

вираження в небажанні до останнього втрачати контроль над Нікопольським 

марганцевим басейном  у 1944 р. [198; 231]. 

Фактор третій – Південь України як одна з найбільших 

східноєвропейських житниць. Висока врожайність на Півдні України 

забезпечується тим, що територія регіону розташовується в унікальній зоні 

поширення так званих звичайних чорноземів, відсоток гумусу в  яких 

становить 6–9 %. Ф. Турченко характеризує економічну роль 

південноукраїнських земель у дореволюційній Росії таким чином: 

«Економічні і природно-кліматичні особливості Півдня зробили його 

головним у Російській імперії регіоном виробництва хліба (як селянського, 

так і поміщицького) на експорт. На вивіз йшла половина, близько 3,2 млн т, 

зібраного хліба. Південноукраїнська присутність на хлібних ринках Європи 

серйозно впливала на ринкову кон’юнктуру. Як тільки приходили 

повідомлення про рясні травневі дощі на Півдні України, які віщували 

високий урожай, на європейських хлібних біржах різко посилювалася ділова 

активність і падали ціни» [388, с. 17]. Тому Південь України міг убезпечити 

Німеччину від виникнення голоду.  

Нестача зернових у Німеччині спонукала її керівництво до 

спорудження Багдадської залізниці на початку ХХ ст. Автори російської 

«Воєнної енциклопедії» так оцінювали її спорудження: «Проходячи по 

Месопотамії, ця залізниця прорізає надзвичайно родючу країну, яка може 

прогодувати 25–30 млн чол., а в цей час тут усього 1,5 млн населення. 

Німеччина перша сподівається зібрати плоди відродження краю, 

забезпечуючи свою батьківщину дешевим хлібом. На сьогодні хліб у 
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Месопотамії втричі і вчетверо дешевший, ніж у Європі; але надлишок зерна 

нікуди дівати через дорожнечу експорту на в’юках. Із проведенням залізниці 

весь надлишок піде через німців в Європу» [242]. 

Під час Першої світової війни німецьке керівництво зуміло накопити 

необхідний досвід стосовно експлуатації південноукраїнських продовольчих 

ресурсів. Як відомо, під час Першої світової війни в умовах блокади країнами 

Антанти  взимку  1916–1917 рр. у Німеччині спалахнув голод, який забрав 

життя близько пів мільйона осіб. Саме вирішення продовольчої проблеми 

спонукало керівництво Німеччини до укладення з УНР 9 лютого 1918 р.                            

Брест-Литовського миру, за яким «сторони відмовлялися від взаємних 

претензій на відшкодування збитків, спричинених війною, обмінювалися 

військовополоненими, зобов’язувалися відновити економічні відносини, 

провести обмін надлишками сільськогосподарських та промислових товарів» 

[356, с. 62].  Згідно з договором УНР мала в обмін на військову допомогу в 

боротьбі з більшовиками  поставити для Німеччини та  Австро-Угорщини до  

31 липня 1918 р. 1 млн т хлібу, 400 млн штук яєць, до 50 тис. т живої ваги 

рогатої худоби, сало, цукор, льон, пеньку, марганцеву руду і т. д. [396, с. 28].  

Як зазначає Р. Пиріг, у 1918 р. «втручання німецького та австрійського 

командування в сферу сільгоспвиробництва, земельних, продовольчих 

відносин було постійним і доволі безцеремонним» [354, с. 175]. Значна 

частина сучасних українських дослідників вказує на те, що австро-німецький 

фактор у 1918 р.  був важливим чинником, який  сприяв приходу до влади 

гетьмана П. Скоропадського та впливав на його аграрну політику в Україні 

[382]. У липні 1918 р. австро-німецькі війська були зосереджені в економічно 

розвинених районах України для забезпечення  збирання врожаю, зокрема 

особливу роль тут відігравали території, заселені німецькими колоністами, 

від яких очікувались високі врожаї. Задля того, щоб узяти контроль над 

врожаєм та одержати свою частку за надану допомогу, австро-угорські 

війська мали замінити на цих територіях німецькі частини, які досі 

перебували в австро-угорській зоні впливу. При цьому «війська, здається, і 
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далі не дуже поспішали дотримуватися нових директив про заборону 

реквізицій…», хоча «право на застосування зброї належало винятково 

військовому комендантові» [389, с. 281]. 

У зв’язку з цим у таких південноукраїнських містах, як Катеринослав, 

Олександрівськ, Маріуполь, П’ятихатки, Нікополь, Мелітополь, Каховка, 

Кам’янка, Знам’янка, Олешки, Хорли, Скадовськ, Миколаїв, Херсон, 

Єлисаветград,  діяли представники німецько-австро-угорських економічних 

комісій [111, с. 99]. При цьому німецькі та австро-угорські частини 

використовували конфіскації. Наприклад, катеринославський губернський 

староста зазначав, що «із сіл надходить багато скарг на збір австрійськими 

військами під загрозою реквізиції хліба...» [353, с. 27]. У 1918 р. землі 

Таврійської губернії потрапили до німецької зони впливу. З цього приводу 

німецький підсекретар Браун писав: «Причиною всіх дій на Україні є 

німецький інтерес, усе інше – річ другорядна. Це випливає вже з факту самої 

окупації й з необхідності видобути з краю якомога більше хліба» [353, с.  18].  

Напередодні Другої світової війни в Німеччині спостерігалася значна 

нестача сільськогосподарської продукції, ускладнена дефіцитом необхідного 

інвентарю через переорієнтацію промисловості на виробництво військового 

обладнання. Так, «дефіцит німецького продовольчого балансу в                 

1934–1935 рр.  (у % до потреб) складав по птиці і яйцях від 20 до 30 %, 

морській рибі – від 30 до 40 %, жирах (включаючи масло, свиняче сало і 

маргарин) – від 40 до 50 %, рослинних жирах – від 95 до 99 %» [349].  Після 

встановлення «нового порядку» в деяких країнах Заходу Третій рейх був 

вимушений покрити дефіцит за рахунок окупованих країн. Зокрема, до                   

1941 р. з Голландії було поставлено –  39 тис. т жирів, з Данії в перші                       

12 місяців після захоплення – 257 тис. т яловичини та свинини, майже 60 тис. 

т яєць, 73 тис. т оселедців, з Польщі в 1940–1941 рр. – понад 1 млн. т зерна, із 

Норвегії – близько 100 тис. т риби, Франція щорічно постачала понад 2 млн 

гл вина, а також велику кількість молочних продуктів, 150 тис. т м’яса й 

жирів, 90 тис. т зерна тощо [349]. 
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У межах Півдня України в довоєнний період зосереджувався значний 

відсоток орних земель, наприклад, лише на території Запорізької області 

«…знаходилися найбільші площі орних земель в УРСР (2,5 млн га), на яких 

працювали 1608 колгоспів та 74 МТС» [280, с. 35]. Про значні успіхи 

сільського господарства Півдня України в радянський період свідчать 

матеріали Всесоюзної сільськогосподарської  виставки 1939 р. Наприклад, у 

матеріалах виставки зазначається, що «в посушливому  Генічеському районі, 

Запорізької області, у 1935 р. середній врожай зернових складав 6,43 

центнера  з 1 га, у 1936 р. – 12,5, у  1937 р. – 14,0, у 1938 р. – 16,1 центнера з       

1 га» [103,  с. 115]. Крім того, «досягнення зерносовхозів України показані в 

павільйоні  на прикладі  радгоспу  імені Чкалова, Ново-Троїцького району, 

Запорізької області» [103, с. 118], де в 1938 р., за несприятливих 

метеорологічних умов було зібрано  по 13,1 центнера з 1 га на площі 8922 га. 

Також, «серед передових орденоносних колгоспів, радгоспів та МТС  

України – колгосп імені Сталіна, Генічеського району, Запорізької області, 

нагороджений орденом Леніна. У колгоспу 12 500 га землі, молочно-товарна 

ферма (795 голів), свиноферма   (361 голова), вівцеферма (7152 голови). Крім 

того, ферма рисистих коней. Високі врожаї колгосп отримує з року в рік, 

незважаючи на малу кількість опадів, що випадають» [103, с. 118]. У 1938 р. 

цей колгосп здав державі понад 84 тис. пудів зерна, дохід колгоспу становив 

понад три мільйони карбованців [103, с. 118]. Успіхи овочівництва УРСР 

були продемонстровані на прикладі колгоспу імені Ілліча (Запорізька 

область), який під овочевими та бахчевими культурами мав 179 га й у 1938 р. 

отримав  1408 тисяч карбованців доходу, зокрема й від овочеводства 317,6 

тис. карбованців [103, с. 124]. У павільйоні «Зерно» Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки на прикладі зернорадгоспу імені Шевченка 

Миколаївської області показані досягнення південної зони в зерновому 

господарстві. У 1938 р. радгосп «…здав державі більш ніж 1 мільйон пудів 

зерна й отримав  886,8 тисячі карбованців чистого прибутку» [103, с. 312], 

при тому, що «середній врожай зернових у радгоспі в 1937 р. дорівнював 11,5 
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центнера з 1 га, а 1938 р. – 14,3 центнера» [103, с. 312]. У підсумку 

Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1939 р. Дніпропетровська,  

Запорізька та Миколаївські області були віднесені до групи районів, які 

отримали досить високі показники врожаїв садів та ягід, зокрема     

зерняткових – 60 центнерів з гектару, кісточкових – 40 центнерів з гектару, 

суниці – 35 центнерів з гектару, ягідних чагарників (смородина, аґрус,  

малина) – 30 центнерів з гектару [103, с. 579]. 

Після встановлення «нового порядку» німці робили спроби розпочати 

будівництво інгулецько-дніпровської зрошувальної системи з обсягом 

асигнувань у 3–4 млрд рейхсмарок. У зв’язку з цим О. Захарченко зазначає, 

що «…більше ніде на окупованій радянській території в роки війни вони не 

планували нічого подібного» [284, с. 71].  

Фактор четвертий – Південь України як індустріальна база Радянського 

Союзу. Основи індустріальної бази на теренах південноукраїнських земель 

були закладені в Російській імперії. Як вказує Ф. Турченко, у дореволюційній 

Росії Південь України «…був вугільно-металургійною базою всієї імперії» 

[388, с. 20], яка постачала вугілля і метали для російської обробної і 

машинобудівної промисловостей. До 1917 р. промисловість Півдня України 

засновувалася на «…видобутку сировини та її первинній обробці» [388, с. 20] 

й тому тут, за винятком сільськогосподарського машинобудування, не 

відбувалося виробництва кінцевого продукту.  

Подібна ситуація була збережена й у Радянському Союзі. На території 

Півдня України були зосереджені значні промислові потуги Радянського 

Союзу. Станом на 1 січня 1933 р. на території Дніпропетровської області  

існувало 318 підприємств металообробної промисловості з валовою 

продукцією 340 384 тис. крб. у цінах 1926/1927 р., зокрема 60 підприємств із 

машинобудування, 71 з виробництва металовиробів, 175 самостійних 

ремонтних заводів і майстерень [112, с. 108]. У підсумку сталінської моделі 

індустріалізації українських земель більшість промислових потуг радянської 

республіки була зосереджена в південноукраїнському регіоні. Тут були 
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споруджені такі потужні промислові підприємства, як «Запоріжсталь», 

Нікопольський південнотрубний завод, Криворізький металургійний завод, 

були реконструйовані Дніпровський металургійний комбінат імені                              

Дзержинського, Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського. 

Наприклад, «Запоріжсталь» в обрахуванні за єдиними цінами 1926–1927 рр. у 

1941 р. виробляв продукції на майже 172 млн рублів на рік, завод 

інструментальних сталей – на 164,5 млн, коксохімічний завод – на 44,5 млн, 

феросплавний завод – на 33,1 млн [280, с. 37]. Радянським керівництвом була 

закладена певна внутрішня «спеціалізація» промисловості регіону. Зокрема, 

якщо у східних областях України значного розвитку набула саме                       

гірничо-видобувна промисловість (наприклад, видобуток залізної руди у 

Криворізькому басейні, марганцевої руди в Нікополі), а також металургія та 

машинобудування, то власне в південних областях України – суднобудівна, 

особливо в Миколаїві та Херсоні.  

Реалізацією прагнення нацистського керівництва якомога швидко 

налагодити експлуатацію промислових потуг окупованих територій СРСР  

стало видання Г. Герінгом наказу від 27 липня 1941 р., за яким було 

засноване Гірничорудне та металургійне товариство з обмеженою 

відповідальністю з правом монопольного використання заводів 

вугледобувної та металообробної промисловості, яке мало займатися 

«…видобутком,  первісною обробкою, продажем та розподілом вугілля, руд, 

необхідних для виробництва заліза та сталі, виробів металообробної 

промисловості, а також збутом виробів обробної промисловості» [274, 

с. 345]. Південь України посідав важливе місце в планах нацистів щодо 

економічної експлуатації українських земель. Відповідно до планів нацистів 

«…південний регіон УРСР не підлягав деіндустріалізації» [394, с. 77]. З 

цього приводу можна навести слова із «Зеленої папки» Г. Герінга, в якій 

зазначалося, що «…в інтересах Німеччини особливу увагу слід приділити  

роботам з відновлення транспорту: 1. Дорожньому будівництву в південних 

областях та на вузлових шляхах. 2. Будівництву залізничних шляхів, 
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особливо створенню двохколійних шляхів на важливих магістралях. 

3. Ремонтуванню каналів  та перевантажувальних споруд на внутрішніх 

водних шляхах, особливо на шляхах, що з’єднують північ та південь. 

4. Відновленню портових шляхів» [117, с. 319]. 

Надзвичайна важливість промисловості Півдня України для економіки 

СРСР була підкреслена тим, що значна частина промислових підприємств 

регіону мала загальносоюзне підпорядкування, зокрема,  лише на території 

Запорізької області на 1 січня 1941 р. діяло близько двохсот підприємств 

союзного підпорядкування, які виготовили валової продукції  більш ніж на  

1 млрд рублів у цінах 1926–1927 рр. [108, с. 10 – 11]. Крім того, тільки в 

межах Дніпропетровської області на 1935 р. було розташовано 11,2 % від 

загальної кількості підприємств, що підпорядковувалися народному 

комісаріату місцевої промисловості  УРСР [112, с. 54].  

Із завершенням будівництва найбільшої у Європі Дніпровської 

гідроелектростанції в регіоні був даний старт розвитку гідроенергетики.                     

10 жовтня 1932 р. став до роботи перший агрегат Дніпровської ГЕС, яка в             

1939 р. досягла повної проєктної потужності на десяти валах генераторів. 

Крім того, на території Півдня України діяв ряд потужних місцевих 

електростанцій – Криворізька та Дніпродзержинська. Загалом же енергетичні 

системи Донбасу та Придніпров’я були з’єднані лінією високовольтних 

передач в єдину Південну енергосистему [432].  

Під час індустріалізації інтенсивного розвитку набувала металургія, 

зокрема кольорова. 25 травня 1934 р. було формально завершено 

спорудження Запорізького індустріального комплексу, до складу якого, окрім 

Дніпровської гідроелектростанції, входили «…металургійний комбінат 

„Запоріжсталь”, Дніпровський алюмінієвий комбінат, Коксохімічний 

комбінат, низка інших заводів, що мали спільну енергетичну основу та тісно 

пов’язані виробничі цикли» [289, с. 126]. 10 жовтня 1932 р. почав діяти Завод 

інструментальної сталі (ЗІС) та Шамотно-дінасовий завод, 12 червня                     

1933 р. – Дніпровський алюмінієвий комбінат, 10 жовтня 1933 р. – 
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Запорізький завод феросплавів, 13 листопада 1933 р. почала роботу перша 

черга металургійного заводу «Запоріжсталь» [289, с. 131]. Саме такі 

південноукраїнські промислові гіганти, як «Запоріжсталь», 

«Дніпроспецсталь», Дніпровський алюмінієвий комбінат, феросплавний і 

Дніпровський магнієвий заводи забезпечували виробництво 100 % магнію,  

60 % алюмінію, 60 % феросплавів, 10 % сталі в СРСР [280, с. 35].  

На теренах Півдня України була зосереджена значна кількість 

підприємств військово-промислового комплексу. У Запорізькій області на 

військово-промисловий комплекс працювали завод № 29, який здійснював 

виробництво двигунів для бомбардувальної авіації (літаки ДБ-3Ф, ББ-1), 

чотири машинобудівні підприємства в Мелітополі та бердянські заводи № 49 

та № 258, завод № 175 у Великому Токмаку, спеціальні цехи підприємств у 

Оріхові й  Червоноармійському [280, с. 35–36].  

Фактор п’ятий – розгалужена сітка південноукраїнських морських 

портів. Найбільша довжина причорноморського та азовського побережжя 

Півдня України з важливими портами, як-от: Одеський, Миколаївський, 

Херсонський, Маріупольський, Бердянський, Севастопольський, 

Євпаторійський, Ялтинський, надавала можливість Російській імперії та 

СРСР контактувати з більшістю країн Чорноморського та 

Середземноморського регіонів. Ф. Турченко, характеризуючи важливу роль 

південноукраїнських портів, зазначає: «Чорноморсько-азовські і балтійські 

порти вели гостру конкуренцію за контроль над експортом українського 

хліба. Незважаючи на підтримку Півночі з боку уряду, в цій конкуренції 

перемагав Південь. Якщо в 1900 р. через балтійські порти вивозилося                  

127,5 млн пудів хліба, а через південні (чорноморські і азовські)                    

203,6 млн пудів, то в 1907 р. балтійські порти прийняли лише 28,7 млн пудів, 

а південні – 310,7 млн пудів. Особливо великі потоки імпортного хліба йшли 

через Миколаїв – у 1913 р. 14% всього вивозу імперії» [388, с. 21].  

Прагнення нацистської Німеччини до встановлення контролю над  

південноукраїнськими портами можна схарактеризувати як «історичне 
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дежавю», тобто фактичне повторення тих подій, які розгорталися тут після 

укладення  Брест-Литовського миру. 8 травня 1918 р. «…головний начальник 

портів Чорного й Азовського морів адмірал А. Покровський доповів урядові 

про масове захоплення німцями суден» [353, с. 27]. Крім того, у 1918 р. «на 

початку травня німецький комендант Миколаєва генерал                                                  

К. Морґенштерн-Дерінґ оголосив про перехід у тимчасове володіння 

німецької військової влади суднобудівних заводів товариств «Наваль», 

«Руссуд», «Балтвод», плавучого доку, суден, понтонів, човнів тощо» [353, 

с. 28]. 

У міжвоєнний період головними осередками суднобудівної 

промисловості Радянської України разом з Одеською виступали 

Миколаївська та Херсонська області. Саме миколаївський портовий 

комплекс відігравав важливу роль у перевезенні вантажів на Чорному морі. 

На 1941 р. у м. Миколаїв діяли модернізовані в 1930-х роках до рівня верфей 

Заходу суднобудівний завод імені 61-го комунара та суднобудівний завод 

імені А. Марті, а також судноремонтний завод. У Херсонській області 

працювали два суднобудівних заводи «Суднобетоноверф» і завод імені 

Комінтерну, загальна ж кількість задіяних робітників у суднобудуванні тут 

становила 1272 особи [394, с. 77]. Після встановлення «нового порядку» 

відповідно до «Зеленої папки» Г. Герінга якнайшвидшому відновленню 

підлягало саме транспортне господарство: «…будівництво доріг, відновлення 

портових споруд, утримання у справності залізних доріг та водних шляхів; 

будівництво транспортних засобів: потягів, вагонів, вантажних машин, 

річних та океанських пароплавів, танкерів» [117,  с. 323].  

Таким чином, вигідний природно-ресурсний та соціально-економічний 

потенціал південноукраїнського регіону відіграв важливу роль у формуванні 

відповідного образу серед керівництва Третього рейху. Враховуючи всі вище 

згадані характеристики регіону, територія південноукраїнських земель могла 

бути використана Німеччиною як форпост для подальшої німецької експансії 

до Близького та Середнього Сходу. Потужні аграрні ресурси регіону повинні 
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були убезпечити Німецьку державу від виникнення  продовольчої кризи,  

місцеві копальні та металургійні підприємства  мали забезпечити  вермахт 

необхідною сировиною, а порти стати місцем базування німецького               

військово-морського флоту.  

 

 

2.2. Південноукраїнський регіон в об’єктиві німецьких 

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

 

Характеризуючи генезу поглядів на місце Півдня України в системі 

німецьких експансіоністських планів «Drang nach Osten», виділяємо два 

основних періоди у їх сприйнятті німецьким вищим керівництвом. Перший 

етап охоплює кінець ХІХ ст. – 1918 р., коли Південь України розглядався 

лідерами Німецької імперії як плацдарм для подальшого просування до 

Кавказу, Персії, Індії. Другий період включає 20-ті – першу половину  

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 у 1939 – 1945 рр. 

Згідно із згаданою нацистською доктриною Південь України мав бути 

повністю онімечений та перетворений на джерело поповнення продовольчо-

сировинних ресурсів Німеччини. 

Зважаючи на прагнення рейхсканцлера О. Бісмарка  унеможливити 

формування ворожих до новоутвореної Німецької імперії коаліцій, у                       

70-ті рр. ХІХ ст., за визначенням В. Ряпалова, зовнішня політика Німеччини 

була спрямована на збереження «…досягнутого, а не на отриманні нового, 

незважаючи на посилення колоніальної пропаганди в країні» [439, с. 18]. 

Однак «з переходом на початку 1890-х рр. до проведення активної 

колоніальної політики ставлення німецького керівництва до Росії поступово 

набувало кардинальних змін – її все більше розглядали як суперника…» 
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[427].  Попри це, як зазначає Г. Турченко, до 1914 р. у Німеччині «…не 

існувало планів офіційної урядової політики, що мала б на меті політичну 

сепарацію України» [386, с. 55].  

Як вказує один із співавторів колективної монографії «Українська 

державність у ХХ ст. (Історико-політологічний аналіз)» М.  Несук, на 

початку ХХ ст. німецька політика стосовно України формувалася у таких 

центрах:  Пангерманській лізі, Партії батьківщини, журналістсько-

академічній групі П. Рорбаха та групі  професора О. Герша [391]. Саме 

представники Пангерманської ліги «…передбачали німецьку колонізацію 

Галичини і Чорноморського узбережжя» [391]. При цьому,  на думку                        

В. Малюха, офіційно зовнішню політику Німецької імперії під час Першої 

світової війни формували чотири центри: уряд канцлера та міністерство 

закордонних справ, кайзер і його оточення, генштаб і рейхстаг [327, с. 107].  

Важливе місце в ідеологічному обгрунтуванні зовнішньої політики 

Німеччини наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ ст. займала геополітична 

концепція Ф. Ратцеля, викладена у праці «Політична географія» (1897). При 

цьому, як вказує О. Давлєтов, саме геополітичні концепції стали 

фундаментом ідеології Пангерманської ліги, яка «…своєю чергою була 

організаційною предтечею НСДАП» [268, с. 148]. У 1901 р. Ф. Ратцель 

запропонував 7 головних законів просторового зростання держави                            

[268, с. 146]. На думку вченого, «…держави розширюються, поглинаючи й 

абсорбуючи  політичні одиниці, менші за значенням…» [268, с. 146],                           

а «…кордон – це орган, що розташовується на периферії держави…» [268,                 

с. 146]. 

Уявлення німецьких правлячих кіл стосовно майбутнього Східної 

Європи не змогли не знайти відображення в публіцистичних працях. У кінці 

ХІХ ст. значного поширення набувають роботи німецького філософа 

Е. Гартмана, який вважав, що новий західний кордон Росії мав пройти по 

меридіану Нарва – Азовське море, що повинно було відмежувати Європу від 

російської небезпеки [438, с. 18]. Як зазначає Я. Грицак, у січні 1888 р. у 
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берлінському журналі «Сучасність» («Gegenwart») була опублікована стаття 

Е. Гартмана, до появи якої міг бути причетним сам О. Бісмарк та «…в якій 

висловлювалася ідея утворення з українських земель Російської імперії 

„Київського королівства”» [265, с. 77]. У 1905 р. у виданій у Відні праці 

«Німецький Drang nach Osten в цифрах і фактах» відомий вчений-

слов’янофіл Д. Вергун зазначав, що Німеччина планує відібрати «…у 

безтурботної і довірливої Росії передбачувану батьківщину кіммрів – Крим і 

володіння готів: Мало-Білорусію і Польщу…» [251]. У 1910 р. англійський 

громадський діяч  Г. Іонстон після спілкування з німецьким керівництвом 

вказував на те, що німці прагнуть «…панувати від витоків до гирла Дунаю, 

до Босфору та Євфрату...» [270]. 

Окремим фактором, який міг значно впливати на прийняття рішень 

відносно українського Півдня на рівні керівництва Другого рейху була 

південноукраїнська німецька етнічна меншина. Станом на 1914 р. у 

Катеринославській, Таврійській та Херсонській губерніях мешкало                  

411 тис. етнічних німців (4,4% від загальної чисельності населення) [388, 

с. 12].  Хоча напередодні Першої світової війни німецька етнічна меншина 

відкрито не демонструвала своїх політичних прагнень, проте «…це не 

врятувало її від підозри у нелояльності до імперської Росії, місцевої 

української більшості та в намірах створити в регіоні „Чорноморську 

Німеччину”» [388, с. 41]. 

Німецька етнічна меншина значно активізувалася після                                 

Брест-Литовського мирного договору 1918 р. [387, с. 101 – 111]. Так, серед 

членів «Союзу німецьких колоністів Причорномор’я» почалася боротьба 

навколо питання про майбутнє німецького населення Півдня України. Рух 

етнічних німців на Півдні України очолив пастор І. Вінклер.  Ним наприкінці 

лютого 1918 р. був розроблений план по створенню колонії «Крим-Таврія», 

яка мала охоплювати Крим, Ізмаїльський, Аккерманський, Бендерський,  

Одеський, Тираспільський та південну частину Анан’ївського повіту 

Херсонської губернії.  Весна 1918 р. ознаменувала собою серію з’їздів 
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німців-колоністів у Пришибі та Одесі, у результаті роботи котрих була 

ухвалена спільна резолюція, в якій наполягалось на отриманні колоністами 

німецького підданства та побудові на землях Таврійської губернії та Криму 

підпорядкованого Німецькій імперії державного утворення місцевих 

етнічних німців. Крім того, військове керівництво Другого рейху будувало 

самостійні плани стосовно створення квазідержави німецьких колоністів на 

території Криму й таврійських повітів причорноморських губерній України 

на основі проєкту колишнього державного секретаря з питань колоній 

Німеччини Лагерквіста-Вінклера [347, с. 143]. Для створення колонії 

планувалося залучити німецьких колоністів з Волині та Росії. Метою цього 

плану було «…зробити безпечним сполучення з Кавказом, Персією та 

Центральною Азією й отримати базу для активних дій проти Великої 

Британії в Азії, усунути військову небезпеку з боку Росії на Чорному морі» 

[347, с. 143]. Однак ця ідея викликала неоднозначне ставлення серед 

німецьких правлячих кіл. Зокрема, начальник штабу групи армій «Київ» 

генерал В. Гренер назвав проєкт «…питанням дуже сумнівним» [385, с. 133]. 

На думку німецького посла в Україні фон Мумма, створення німецького 

протекторату в Криму могло підірвати довіру українського гетьмана 

П. Скоропадського до Німеччини, тому посол наполягав на тому, щоб Берлін 

припинив підтримувати рух колоністів на українському півдні [385, с. 134].  

З метою вирішення проблеми створення колонії «Крим-Таврія» 

наприкінці травня 1918 р. пастор І. Вінклер на чолі делегації прибув до 

Берліну. Однак 2 липня 1918 р. на коронній раді німецького головного 

командування та уряду було ухвалено рішення відмовитися від ідеї 

створення колонії «Крим-Таврія» або надання колоністам громадянства 

Німеччини.  Головними мотивами прийняття рішення були, по-перше, 

загроза ускладнення відносин з Австро-Угорщиною, яка розглядала Південь 

України зоною свого впливу; по-друге, можливість росту антинімецьких 

настроїв серед місцевого населення; по-третє, спроба проголошення 
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німецької колонії могла підштовхнути Україну до союзу з Росією [385, 

с. 134]. 

В. Газін вказує на те, що «після Першої світової війни в Німеччині 

розгорнулося масштабне теоретизування навколо рецептів виходу із ситуації 

і пристосування старого багажу агресивних планів до післяверсальських 

реалій» [414] у формі доктрини «Серединної Європи». При цьому, як 

зазначає вчений, «специфічним районом східної політики був Радянський 

Союз» [414], який, з одного боку, шляхом співробітництва в системі Рапалло 

сприяв східній політиці Німеччини, а з іншого – сам був її об’єктом, адже 

німецькі лідери ніколи не відмовлялися в якійсь формі брати участь у 

ліквідації комуністичного режиму в СРСР» [414]. 

Веймарська республіка була демократичною державою, але вона  

виявилася нездатною захищати національні інтереси німецького народу в 

умовах Версальської системи, а слабкістю цієї республіки та настроями 

значних верств населення скористалися нацисти, які в 1933 р. на чолі з                        

А. Гітлером прийшли до влади. Час з моменту заснування                               

Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії у 1919 р. й до приходу 

уряду А. Гітлера до влади в 1933 р. став періодом, коли були окреслені 

основи майбутньої нацистської зовнішньополітичної доктрини. Визначаючи 

головні завдання зовнішньої політики Німеччини, А. Гітлер зазначав: «Ми,               

націонал-соціалісти, абсолютно свідомо ставимо хрест на всій німецькій 

іноземній політиці довоєнного часу. Ми хочемо повернутися до того пункту, 

на якому перервався наш старий розвиток 600 років тому. Ми хочемо 

припинити одвічне німецьке прагнення на південь і захід Європи і безумовно 

вказуємо пальцем у бік територій, розташованих на сході... Коли ми 

говоримо про завоювання нових земель у Європі, ми, звичайно, можемо мати 

на увазі в першу чергу тільки Росію і ті окраїнні держави, які їй 

підпорядковані» [136, с. 664 – 665]. Як вказує дослідник історії міжнародних 

відносин Ж.-Б. Дюрозель, «…Гітлер, який мав за порадника Розенберга, не 

подумав тоді про використання  проти радянського режиму можливих 
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автономістських рухів неросійського населення Союзу. Навпаки, він зажадав, 

щоб захоплені території  забезпечили  все постачання  німецьких армій» [272, 

с. 259]. 

Характеризуючи ставлення нацистських лідерів до «східного 

простору», доречно навести слова нідерландського історика К. Беркгофа, 

який зазначав, що «із погляду Гітлера та його поплічників Східна Європа 

особливо добре надавалася для експансії, позаяк вона відкривала 

перспективу сільського німецького трибу життя, що його прославляла 

ідеологія нацистів, але який зникав у самій Німеччині – індустріально 

найрозвиненішій країні Європи» [245, с. 11]. Тому, за визначенням                                      

І. Іванькова, «повна колонізація території представниками німецької нації 

виступала кінцевою, остаточною метою усієї окупаційної політики 

нацистського Рейху в Україні в 1941 – 1944 роках» [422]. 

Одним із завдань  політики А. Гітлера у Європі було створення єдиного 

європейського простору на чолі з Німеччиною як противаги США. З цього 

приводу фюрер говорив: «Якщо зібрати воєдино всі творчі перетворюючі 

сили, які поки що сплять на всьому європейському просторі – в Німеччині, 

Англії, північних країнах, Франції, Італії, – то можливо лише сказати: „Що у 

порівнянні з ними американський потенціал?”» [137, с. 39]. Ж.-Б. Дюрозель 

зазначає, що політика, яку А. Гітлер «…здійснював щодо різних підкорених 

ним країн, була неоднакова» [272, с. 307]. Так, під час Другої світової війни 

велика частина європейських територій була анексована Німеччиною 

(Австрія, Судети, західна частина Польщі, Данціг, Мемель, Ельзас-

Лотарингія, північ Словенії, де-факто Трієст та Італійський Тіроль), частина 

держав була оголошена під німецьким протекторатом (Чехія, польське 

генерал-губернаторство), в групі країн був встановлений відносно 

«поблажливий» окупаційний режим (Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія, 

Норвегія), решта держав була піддана надзвичайно жорстокій окупації 

(Сербія, Греція та радянські території) [272, с. 307].  Плани керівництва 

Третього рейху стосовно Півдня України  в загальних рисах відображені в 
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планах захоплення Радянського Союзу (план «Барбаросса»), економічної 

експлуатації окупованих територій (план «Ольденбург») та їх подальшої 

колонізації («план Ост»).  

Особливу увагу привертає до себе саме так званий  генеральний план 

«Ост» – «…сукупність ідей та документів, породжених в надрах інститутів 

рейху та НСДАП, що була цілою програмою „германізації” захоплених 

земель, яка передбачала „усунення” місцевого населення та масового 

заселення „очищених просторів” привезеними, „расово повноцінними” 

колоністами» [241].  Генеральний план «Ост» був розроблений 

рейхскомісаром з питань консолідації німецького народу Г. Гіммлером й 

складався із двох частин: «Малого плану» (Kleine Planung), який мав 

втілюватися в життя вже під час війни, та «Великого плану» (Große Planung), 

який був розрахований на повоєнне перетворення світу [346]. Відповідно до 

генерального плану «Ост» єврейська національність мала бути знищена, а за 

30 років чисельність слов’ян на окупованих територіях повинна була 

скоротитися на 31 млн осіб, причому на вивільнені землі нацисти планували 

заселити 4,5 млн етнічних німців [346].   

Окремої уваги заслуговує питання оцінки генерального плану «Ост» 

самим Г. Гіммлером. Так, нацистський функціонер вважав, що «за своєю 

кінцевою метою, а саме запланованому онімеченню розглянутих територій 

на Сході, план слід схвалити» [107]. При цьому, на його думку, «…величезні 

труднощі, які, безсумнівно, виникнуть при здійсненні цього плану і можуть 

навіть викликати сумніви в його здійсненності, виглядають в плані порівняно 

невеликими» [107]. Г. Гіммлер вважав, що «насамперед впадає в очі, що з 

плану випали Інгерманландія, Придніпров’я, Таврія і Крим як території для 

колонізації» [107], що «…очевидно, пояснюється тим, що надалі в план 

будуть додатково включені нові проєкти колонізації, про які ще буде йти 

мова в кінці» [107]. При  цьому східний кордон колонізації мав проходити від 

Ладозького озера до Валдайської височини і далі до Брянська [107]. 
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Як вказує М. Прокоп, після початку війни з Радянським Союзом                       

А. Гітлер наступним чином визначав «...цілі війни на Сході: 1) опанувати,                      

2) адмініструвати, 3) експлуатувати» [358, с. 134]. Причому фюрер зазначав, 

що «всюди треба говорити, що німці йдуть визволяти народи від 

більшовизму» [358, с. 134], хоча «тільки самому в жодні визволення не треба 

вірити» [358, с. 134]. При цьому «війна на Сході йде не за Європу, як 

пробують писати деякі газети, але за те, щоб здобути простір для сучасної і 

майбутніх німецьких генерацій» [358, с. 134]. 

Окремої уваги заслуговує питання створення на Півдні України так 

званої німецької колонії «Готенгау» чи «Готенланд». Відповідно до частини 

«В» генерального плану «Ост» на території Криму та Херсонської області 

мала бути створена поселенська марка Готенгау, яку планувалося онімечити 

за 25 років [104]. На одній з конференцій між нацистськими лідерами             

А. Гітлер запропонував, аби Крим з можливо найбільшим запіллям на півдні 

України мав бути «…проголошений як німецька територія, доступна тільки 

для німців», на що отримав застереження від А. Розенберга [358, с. 134]. 

2 липня 1942 р. А. Гітлер розповів, що ознайомився з меморандумом               

генерального комісара генерального округу «Крим» А. Фрауенфельда, який 

«…запропонував перевезти цих тірольців в повному складі в Крим і поселити 

їх там» [137, с. 400], чим раз і назавжди буде покладено край давньому 

конфлікту з Італією. На думку фюрера, «…ніде не один народ не зумів так 

зберегти себе, як в Криму» [137, с. 400], живими прикладами чого є татари та 

готи. А. Гітлер вважав, що «…Крим – у порівнянні з тією територією, де нині 

живуть південні тірольці,  – це країна з молочними ріками та кисільними 

берегами» [137, с. 400]. У листі від 10 липня 1942 р. стосовно переселення 

південних тірольців до Криму, адресованому А. Фрауенфельду, рейхсфюрер 

СС Г. Гіммлер, зазначав про підтримку даної ідеї А. Гітлером, хоча й 

зауважував про те, що дана пропозиція не може бути реалізована до 

завершення війни [123, S. 62]. А. Фрауенфельд згадував: «Тоді я був 

упевнений, що люди поділятимуть мою точку зору, і Крим, який колись був 
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заселений 80 000 німців (що є четвертою за величиною етнічною групою 

після українців, росіян і татарів), адже його ще населяв мільйон жителів, має 

бути знову колонізованим німцями після того, як німецькі колоністи, 

чоловіки, жінки, діти, були повністю знищені Совєтами» [135, с. 217]. 

А. Верт зазначав, що «...вже 16 липня 1941 р. Гітлер вирішив, що Крим 

повинен стати виключно німецькою колонією...» [252], а сам Крим мав 

відігравати роль «німецького Гібралтару» на Чорному морі [252]. Відповідно 

до надісланих 18 листопада 1941 р. А. Розенбергом директив Е. Коху 

потрібно було докласти значних зусиль, щоб «…оформити в німецьку 

колонію півострів Крим і поки ще ближче не окреслену територію аж до 

Дніпра, потім по дузі до Азовського моря (генеральний комісаріат Таврида)» 

[309, c. 543]. В директиві також зазначалося, що заволодіння Кримом «…з 

прилеглою до нього територією, яке було б підсилене великим німецьким 

поселенням, має вирішальне значення і для охорони німецького панування» 

[309, c. 543]. 31 березня 1942 р. А. Гітлер заявив, що Німеччина – це 

«…чорноморська держава…» [137, с. 145], що дає підстави стверджувати, що 

Третій рейх розглядав Південь України як свою невід’ємну складову частину. 

При цьому фюрер наголошував на тому, що в Німеччині на Чорному морі 

«…немає інших інтересів, окрім як економічних» [137, с. 282]. Генеральний 

комісар генерального округу «Крим» А. Фрауенфельд у своїх спогадах писав, 

що «таким чином, ця область повинна розглядатися в якості будівельної 

ділянки, яку слід перетворити в колонію після війни» [135, с. 217]. 

У подальшому загабані  землі підлягли заселенню германомовними 

етносами. Так, з цього приводу А. Гітлер зазначав, що «норвежців, шведів, 

датчан, голландців – всіх ми направим на східні землі; вони стануть 

провінціями рейху» [137, с. 37]. При цьому, на думку фюрера, східні 

володіння мали стати для Німеччини «…тим, чим була для Англії Індія» 

[137, с. 37].  

Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. ставлення 

керівництва Німеччини до майбутнього статусу Півдня України не було 
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оформлено в певну  доктрину, а виражалося на рівні різних геополітичних 

теорій та політичних концепцій. В очах німецьких правлячих кіл Другого 

рейху майбутній адміністративно-політичний статус південноукраїнського 

регіону мав невизначений характер й залежав від міжнародної й воєнної 

ситуації. Напередодні Другої світової війни майбутнє Півдня України доволі 

чітко регламентувалося низкою офіційно прийнятих нацистських  планів, 

хоча жоден з них не був присвячений саме конкретній проблемі.  

Керівництво Третього рейху розглядало Південь України як складову 

частину свого «життєвого простору Німеччини» на сході, яка мала 

колонізуватися й спеціалізуватися на аграрному виробництві. 

 

 

2.3. Роль ідеологем-історизмів в обґрунтуванні нацистських 

загарбницьких планів щодо Півдня України 

 

Нацистські лідери завжди приділяли значну увагу ідеологічному 

обґрунтуванню своєї експансії на Схід, пам’ятаючи про те, що той, хто 

визначає минуле, володіє сучасним, а хто володіє сучасним, визначає 

майбутнє. Оцінюючи значення історії, А. Гітлер зазначав: «У кого відсутнє 

відчуття історії, той подібний глухому або потворі. Жити він може, але хіба 

це життя?!» [137, с. 24]. Багата історія Півдня України, а також строкатий 

етнічний склад місцевого населення були використані німецькими 

загарбниками для обґрунтування своїх територіальних претензій у Східній 

Європі. Задля обґрунтування своїх загарбницьких прагнень на території 

Півдня України  нацистські ідеологи використали ряд факторів історичного 

та ідеологічного характеру.  

Фактор перший – Південь України як об’єкт завоювань арійців. 

Арійцям належало центральне місце в ідеологічній доктрині Третього рейху 

[249]. Як зазначає А. Васильченко, для А. Гітлера «…слова „німецький‟, 

„арійський‟ та „германський‟ були синонімами» [249, с. 495]. Н. Кашеварова 

вказує на те, що ідеологічна доктрина нацизму на окупованих територіях 
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«…розглядала місцеву історію в аспекті расової боротьби крові, а також 

історичного права на ці території у зв’язку з фактором „германо-німецької 

постійної присутністі‟» [300, с. 222]. 

Особливу увагу нацистські ідеологи приділяли сформованій у 

довоєнний період концепції німецького археолога Г. Коссіни. На думку 

науковця, індогерманці ще в часи мезоліту володіли тими ж расовими 

ознаками, що й на початку ХХ ст. [331, с. 7]. Відповідно до розробленої 

вченим теорії, індогерманці зі своєї прабатьківщини, яка розташовувалася в 

межах півночі Німеччини, заходу Швеції, датських островів, здійснили понад 

десятка завойовницьких походів до Чорного моря та Волги. Крім того,                         

теорія Г. Коссіни «…була додатково збагачена расистськими міркуваннями 

щодо „антропологічно визначеної‟ культурної вищості північних 

індогерманців» [254].  

1 липня 1935 р. в нацистській Німеччині було створене «Німецьке 

товариство з вивчення давньої германської історії та спадку предків» 

(аненербе) [249, с. 221]. Засновниками аненербе були рейхсфюрер                             

СС Г. Гіммлер, голландський дослідник німецького походження Г. Вірт та 

імперський керівник селянства Р. Дарре [249, с. 222]. Як відомо, саме Г. Вірт 

був одним з популяризаторів містифікованих фризьких хронік Ура-Лінда 

[255], на основі яких сформував теорію про полярне походження людства. 

Як зазначає М. Ейкхоф, цілі згаданого закладу «…стосувалися 

дослідження, змісту та пожвавлення як культурної, так і генетичної 

спадщини арійських предків» [273, с. 111]. Головним завданням для 

археологів аненербе, завідувачем відділу з розкопок якого став Г. Янкун, 

стало дослідження індогерманського коріння європейських народів                       

[273, с. 111]. Археологи аненербе здійснювали пошуки залишків діяльності 

протоарійських цивілізацій. Дослідження аненербе мали довести 

цивілізаційну місію давніх арійців.  

Ставлення німецьких окупаційних структур до пошуку 

давньогерманських старожитностей на окупованих територіях отримало своє 
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вираження в промові, зробленій керівником робочої групи «Харків» 

гауптайнзацфюрером О. Венднагелем під час відкриття історичної виставки 

Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в Харкові 1 листопада 1942 р. 

(публікація промови здійснена в науково-практичному журналі «Архіви 

України» в № 1 – 3 за 2005 р.) [300, с. 226 – 231]. У ній нацистський 

функціонер наголошував на тому, що «…усе знову й знову протягом 

тисячоліть європейці з півночі, заходу та півдня прямували сюди, на цю 

територію, та тримали тут кордони з Азією задля захисту й миру Європи, так 

само, як і німецькі та союзницькі солдати в нинішній війні» [300, с. 231].  

Третій розділ згаданої історичної виставки був присвячений добі 

бронзи [300, с. 225]. Як зазначає Н. Кашеварова, на матеріалах цієї експозиції 

нацисти намагалися довести думку, що саме з епохи бронзи на українських 

землях чітко прослідковувався нордичний та німецький впливи [300, с. 225– 

226]. 

Генеральний комісар генерального округу «Крим» А. Фрауенфельд 

підкреслював расову чистоту населення Південної України. Німецький 

чиновник стверджував, що «від північної частини Ленінграда, вгору аж до 

Москви, населення здається расово гіршим ніж у Південній Україні і в 

Криму. Навіть більше, їхня раса нам здається більш чужою» [135, S. 262]. На 

його думку, «навпаки, європейський стержень в Україні і Криму виключно 

сильно помітний. Можливо, це пов’язано з тим, що, окрім індоєвропейських 

народів, цю територію також населяли німці, скіфи, бастарни, а через 

століття і греки, генуезці і, перед усім, готи, і так, 120 років тому відбувався 

сильний наплив німецьких селян…» [135, S. 262 – 263]. Він вважав, що «все 

це доводить той факт, що, дійсно, існує біляве і блакитнооке, так само, як і 

темноволосе населення, асиміляція якого може бути, безперечно, більш 

бажаною та вигідною, ніж та, яку ми поглинули впродовж нашої історії, або 

яку ми намагаємося поглинути» [135, S. 263].  

Отже, наявність на території Півдня України археологічних пам’яток, 

які можна було трактувати як арійські, мало своїм наслідком те, що нацисти 
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розглядали територію Півдня України як сферу німецького впливу. У такий 

спосіб південноукраїнські землі стали невід’ємною частиною арійського 

міфу Третього рейху. 

Фактор другий – Південь України як ареал розселення остготів.                      

В. Буданова слушно зазначає, що нацистські очільники використовували 

писемну традицію про готів «…для обґрунтування права на територію 

Східної Європи та переваги над слов’янами та іншими народами» [248].  

Ще в міжвоєнний період німецькі дослідники приділяли значну увагу 

готському питанню. Німецькі вчені, як-от: Ф. Альтхайм, Р. Штампфус,                    

К. Глогер, Г. Янкун, долучилися до висвітлення «цивілізаційної» місії готів в 

історії Східної Європи, а з кінця 1930-х рр. стосовно держави Германаріха 

значного поширення набувають такі терміни, як «велика держава» та «перша 

германська імперія» [421, с. 13]. Особливої політизації готське питання 

набуло напередодні Другої світової війни, зокрема, коли в статтях 

популярних і напівпопулярних видань з’явилася відповідна цій пропаганді 

фразеологія про германців як носіїв Черняхівської культури [402 с. 154]. Із 

цього приводу відомий австрійський дослідник історії готів Х. Вольфрам 

зазначав, що «готофільська традиція заальпійського і, якщо завгодно, 

германського гуманізму стала історичним аргументом у практичній політиці 

й опинилась інструментом повороту історії назад і навіть її знищення» [256, 

с. 13].  

За визначенням археолога В. Петрова, якому в роки окупації довелося 

співпрацювати з німецькою владою, саме остготське царство стало «бар’єром 

проти диких кочових народів» [240, с. 113]. Як зазначає археолог, до 

теперішнього часу в українській культурі відчуваються впливи «культури, 

яка розквітла на території України за часів панування готської держави» [351, 

с. 32]. Відповідно до позиції гітлерівських ідеологів у ІІІ – V ст. н. е.  сильна 

Готська держава зі столицею в м. Данабарстадір на  р. Дніпро  «…захищала 

народи Європи від диких східних орд, а зараз цю місію виконує „великий ІІІ 

Рейх” із його доблесним вермахтом, обороняючи європейську цивілізацію від 
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більшовизму» [240, с. 114]. При цьому «прабатьківщиною готів була Швеція, 

їхній шлях до Чорного моря проходив через Балтійське море, гирло Вісли і 

Україну» [223]. Нацистська пропаганда наголошувала на тому, що Москва 

«…заперечувала, щоб готи коли-небудь сиділи над Чорним морем і 

збагачували своєю культурою інші народи» [223]. До того ж «більшовизмові 

не підходить до його політичної концепції визначна історична діяльність 

готів на Сході» [223]. 

Як вказує М. Кізілов, в ідеологічній доктрині нацизму готи 

розглядалися як попередники сучасних німців, яким «…вдалося підкорити 

майже всю Європу» [301, с. 236]. Тому «даний асоціативний зв’язок був 

важливий для мілітарно налаштованих нацистських ідеологів, у чиї замисли 

також входило завоювання всього континенту» [301, с. 236]. Вчений 

наголошує на тому, що недарма А. Гітлер асоціював себе з остготським 

королем Теодоріхом Великим (451 – 526 рр.), а А. Розенберг погордливо 

називав свій особистий потяг «землею готів» (Gotenland) [301, с. 236].  

Присутність готів на Півдні України активно використовувалася при 

створенні топоніміки для нових адміністративно-територіальних одиниць у 

складі Третього рейху. Зокрема, генеральний округ «Таврія» планувалося 

реорганізувати в Готенланд, тобто в «землю / область готів», назва якого 

мала підкреслити спадкоємність з давніми германцями, а частка «-ланд» 

вживалася в значенні «земля, область» аналогічно до існуючих 

адміністративно-територіальних одиниць у складі Німеччини [301, с. 240]. Як 

зазначає М. Кізілов, якщо на початку окупації нацистські ідеологи 

використовували топонім Готенланд, то з часом на зміну йому прийшла 

назва Готенгау або «округ готів» [301, с. 240]. 

Після встановлення «нового порядку» на Півдні України німці почали 

реалізовувати широкомасштабну програму готознавчих розвідок. Центром 

археологічних розкопок давньогерманських старожитностей став 

Дніпропетровськ. Д. Тесленко та Ю. Фанигін наголошують на тому, що 

собливу зацікавленість щодо розкопок археологічних пам’яток готського 
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походження висловлював генеральний комісар генерального округу 

«Дніпропетровськ» оберфюрер СС К. Зельцнер [381]. Так, К. Зельцнер «...ще 

у березні 1942 р. звертав увагу рейхсфюрера СС Г. Гіммлера на доцільність 

археологічного вивчення „готської” спадщини Надпоріжжя» [381]. У жовтні 

1942 р. К. Зельцнер повторно підняв питання готських старожитностей, й з 

метою налагодження зв’язків з «Оперативним штабом» відповідно до 

розпорядження управляючого справами аненербе штандартенфюрера СС              

В. Зіверса до Дніпропетровська було відряджено унтерштурмфюрера СС 

доктора К. Керстена [381]. 

 Улітку-восени 1942 р. на Дніпропетровщині свою діяльність 

розгорнули  Р. Штампфус та В. Модріян, під керівництвом яких велися 

археологічні розкопки в районі Дніпровської дуги (від Кременчука до 

Нікополя). У червні 1943 р. доктор Хюлле та доктор Модріян розпочали 

розкопки могильника готів поблизу с. Новоолександрівка на 

Дніпропетровщині [380]. У підсумку археологічних розкопок наприкінці 

1942 р. у Берліні вийшла книга «Германці в Україні» [254]. Результатом 

розкопок стало поповнення понад тисячею експонатів експозиції 

дніпропетровської готської зали й відправлення до рейху 57 коробок із 

артефактами [254]. У червні 1943 р. К. Керстен взяв участь у проведенні 

попередніх розкопок на могильнику в районі с. Нікольське на Дніпрі, які, 

однак, не принесли успіху [301, c. 254]. Улітку 1943 р. аненербе організувало 

експедицію на чолі з нідерландським археологом Ф. Буршем на південь від 

Дніпропетровська в с. Солоне, де він з червня по серпень 1943 р. здійснював 

розкопки трьох курганів [273, c. 107 – 108]. 

Лише наближення Східного фронту перервало діяльність німецьких 

археологів, хоча й улітку 1943 р. під час наближення радянських військ до 

Дніпра нацисти планували провести розкопки готського могильника біля             

с. Новоолександрівка Запорізької області [360]. У жовтні 1943 р. підрозділи 

Оперативного штабу та аненербе залишили Дніпропетровськ.  
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Отже, нацистська пропагандистська машина активно використовувала 

історичний міф про готів як творців однієї з перших німецьких держав-

імперій, які понад півтора тисячоліття тому вже проторували дорогу до 

Східної Європи. Саме тому традиція «готицизму» стала одним з ідеологічних 

наріжних каменів нацистської загарбницької політики на Сході, а 

присутність остготів на території Півдня України стала підґрунтям для 

історичної легітимізації окупації з подальшою колонізацією нацистами 

регіону. 

Фактор третій – Південь України як територія компактного 

проживання «фольксдойче». З другої половини ХVІІІ ст. починається третя 

хвиля міграції німецького етносу на українські землі. Російський уряд видав 

«Манифест 22-го июля 1763 г. о дозволении всем иностранцам, в Россию 

вьезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованным 

им правах», в якому для колоністів закріплювалися широкі права та пільги 

[315, c. 7]. Як зазначає В. Васильчук, «на середину ХІХ ст. колонізація 

Півдня України вже відбулася, і німці стали помітним етнічним компонентом 

цього регіону», тому «якщо в 70-х рр. ХVІІІ ст. їх тут ще майже не було, то в 

1857 р. вони становили 4,3% населення Херсонської та 2,3% 

Катеринославської губерній» [250]. Так, на думку О. Євтушенко, через 

«запрошення колоністів через кордон, по-перше, з’являлися 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, колонізація дозволяла показати європейським 

країнам, не задоволеним новими територіальними придбаннями Росії, що 

землі, відвойовані в Оттоманської імперії, належать і християнській Європі» 

[275].  

Генеральний комісар генерального округу «Крим» А. Фрауенфельд 

підкреслював «…великі досягнення колонізації німців…», визнаючи їх 

«…дійсно унікальними» [135, S. 222]. О. Євтушенко наступним чином 
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оцінює господарську присутність німецьких колоній на Півдні України в 

ХІХ ст.: «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» [275]. Німецька колонізація сприяла 

перетворенню Півдня України в другій половині XІX століття на 

господарський регіон, зорієнтований на виробництво товарного хліба на 

експорт. Отже, саме німці замінили ручну працю машинною через 

використання багатолемішного букера із прикріпленою до нього сівалкою та 

жниварки-лобогрійки, внаслідок чого одна родина мала змогу обробити 

самотужки і засіяти від 40 до 60 десятин землі; саме німці сприяли розвитку 

місцевого виноробства, шовківництва, садівництва, бджільництва, 

тютюнництва, лісівництва, городництва; саме німці брали участь в навчанні 

російських селян й підвищували аграрну культуру ведення господарства 

[275]. 

У міжвоєнний період причорноморські німці нараховували близько                                    

30 тисяч осіб, хоча ця етнічна меншина зазнала значних репресій, коли 

«…тільки на території Миколаївщини репресували 1212 чоловік німецької 

національності, з них 585 отримали вищу міру покарання» [258, с. 34]. 

Напередодні німецько-радянської війни спеціальна команда під керівництвом 

Г. Айбрандта займалась вивченням історії німецьких поселень в Україні, 

особливо в Північному Причорномор’ї [258, с. 34]. Станом на 1939 р. в 

Північному Причорномор’ї нараховувалася 151 колонія етнічних                            

німців [258, с. 34].  

На початку 1942 р. за німецькими розрахунками в Північному 

Причорномор’ї мешкало 182 тисячі фольксдойче, зокрема на території 
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генерального округу «Миколаїв» проживало 28 тисяч,  генерального округу 

«Крим» – 6 тисяч, генерального округу «Таврія» – 18 тисяч [258, с. 35]. 

Німецька пропаганда всіляко наголошувала на тому, що німецька армія 

змінила «…долю всіх німців на Сході, а особливо всіх причорноморських 

німців» [148]. 

Таким чином, спроба використати нацистами фактору німецької 

етнічної меншини, яка досить компактно проживала на території Півдня 

України, стала продовженням звичної для великих європейських держав 

практики іредентизму. Наявність доволі чітко сформованого на Півдні 

України іредента – фольксдойче – зрештою призвело до вироблення 

керівництвом Третього рейху специфічної програми подальшого 

використання південноукраїнських земель у створенні опорних 

колонізаційних пунктів. 

Фактор четвертий – Південь України як ареал поширення 

«німецькомовного» християнства. Німецькомовне населення продовжувало 

традиції протестантизму, який в умовах Півдня України отримав яскраво 

виражений етноконфесійний характер. Невід’ємною частиною нацистського 

обґрунтування територіальних претензій був конфесійний чинник, який в 

умовах Півдня України зводився до таких «німецькомовних» форм 

релігійних вірувань, як-то лютеранство, менонітство та євангельське 

християнство, носіями яких були переважно етнічні німці.  

У липні й серпні 1942 р. Г. Гіммлер повідомив про наміри 

«переселити» і зосередити етнічних німців «…біля Запоріжжя й 

Дніпропетровська в гебітах Гальбштадт і Хортиця (ось так долучивши до 

тамтешніх менонітів населення криворізького регіону)» [245, с. 55]. 

 Після встановлення «нового порядку» значна частина менонітів, що 

мешкали на території Півдня України, прихильно сприйняли нацистський 

окупаційний режим, зокрема «…сотні менонітів віком від сімнадцяти до 

сорока років подалися добровольцями на адміністративну, військову або 

поліційну роботу» [245, с. 229 – 230]. Один з ветеранів поліції пригадував 
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про те, що «ми, меноніти, упродовж багатьох років зазнавали утисків, а наше 

етнічне походження було ганебним тавром. Нам давали різні образливі 

прізвиська, утискали різними немислимими способами, а нашу молодь рідко 

приймали до вищих навчальних закладів. Тому не дивно, що за німецького 

режиму наші люди мали схильність надуживати владою відносно тих, хто так 

довго утискав і принижував їх» [245, с. 230]. 

Як відомо, нацисти  характеризували М. Лютера як «істинного німця, 

який ненавидів ненордичні раси». Зокрема, у принципах нового порядку в 

євангелічній церкві з врахуванням вимог часу зазначалося: «Євангелічна 

церква усвідомила від М. Лютера, що істинно християнська церква може 

повністю розкритися тільки в богообраному народові» [333]. А. Гітлер так 

характеризував  діяльність М. Лютера: «…Лютер осмілився повстати проти 

Папи та всієї церковної системи! Це була перша революція!» [136, с. 23]. На 

думку фюрера, саме завдяки перекладу М. Лютером Біблії був створений 

канон німецької мови, який став «…символом втілення характеру та духу 

єдиної нації» [136, с. 23]. Надаючи оцінку різним течіям християнства, 

А. Гітлер зазначав, що «…євангельська церква – блискучий північний 

льодовик...» [136, с. 49 – 50]. 

У минулому, до Другої світової війни, Німеччина вже мала досвід  

використання релігійного фактору в своїх експансіоністських планах. З цього 

приводу В. Ряпалов зазначає, що «…на початку ХХ ст. німецька розвідка 

спробувала використовувати для проникнення в Російський Туркестан навіть 

структури євангелічно-лютеранської церкви. Якщо врахувати, що 

прихильниками цієї церкви в російських середньоазіатських володіннях були 

тільки етнічні німці, то можна уявити собі, хто і навіщо міг приїхати туди як 

священник або під виглядом всіляких релігійних проповідників, пасторів 

тощо з-за кордону. Німецькі спецслужби проводили активну приховану 

роботу серед великої туркестанської релігійної громади  німців-менонітів, 

причому небезуспішну» [439, с. 22 – 23]. 
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Серед німецьких колоністів 60 % становили лютерани, 20 % – 

меноніти, 14 % – католики, при тому що на теренах запорізького краю «…на 

першому місці за чисельністю були меноніти, на другому –  німці-лютерани, 

на третьому – німці-католики» [401, с. 118]. Інші релігійні течії німців-

колоністів були представлені братами євангелістами, братами вальденсами, 

що наслідували аугсбурзький напрям, ультраконсервативними елементами із 

Вюртемберга, які «…були відомі під назвою сепаратистів і, своєю чергою, 

сподівалися врятуватись від переслідувань католицької та лютеранської 

церкви у Німеччині й Австрії» [315, с. 7]. Усі релігійні течії німецьких 

колоністів об’єднувало прагнення російських можновладців використати 

іноземців для господарського освоєння південних рубежів імперії. Головним 

завданням колонізації німцями Тавриди, за визначенням нацистів, стало 

підняття в краї сільськогосподарської культури [5, арк. 1]. Для менонітів 

одним із поштовхів для виїзду за межі Німеччини стало обмеження на 

придбання землі, видане 1774 р. Фрідріхом ІІ, для лютеран – небажання 

частини віруючих (старолютерани) об’єднуватися з реформаторами в 

євангелістичну церкву.  

Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. у Катеринославському, 

Олександрівському, Новомосковському повітах Катеринославської губернії, 

а також Мелітопольському та Бердянському повітах Таврійської губернії 

були створені менонітські колонії. Однією з перших менонітських колоній 

була колонія Аль-Данциг, поселенцями якої стали 900 чоловік та жінок, що 

розмістилися на правому березі в Хортицькому урочищі навесні 1788 р.                     

[315, с. 8]. Згодом на запорізьких землях було засновано 8 менонітських 

колоній: Хортиця, острів Хортиця, Ейнлаґе, Кроневейде, Нейбурґ, 

Нейендорф, Розенталь і Щенґорст.  Колоністи-лютерани заснували колонію 

Йозефсталь у Новомосковському повіті Катеринославської губернії [315, 

с. 8].  

З пояснювального тексту до карти німецьких поселень у Таврійській 

губернії (1943 р.) знаходимо висвітлення ходу колонізації 
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південноукраїнських земель вихідцями з Німеччини, що були носіями різних 

деномінацій: «Перша поява німців в Таврійській губернії відноситься до 1803 

– 1806 рр. Сюди переселилися меноніти з Пруссії, лютерани і католики з 

Вюртемберга, Бадена, Прирейнської Баварії, Нассау і т. д. Усі вони були 

поселені по обох берегах річки Молочної, де їм було відведено до 180 тисяч 

десятин землі. По ліву сторону річки були поселені меноніти, а по праву 

лютерани і католики. У 1804 р. на лівому березі утворилося 10 колоній, на 

правому – 3, у наступні 2 роки на лівому березі ще 7 колоній, а на правому – 

2. У 1809 – 1810 рр. переселенці з Німеччини утворили в Мелітопольському 

повіті ще 9 колоній, 1811 р. – одну колонію в Бердянському повіті. У 1821 –  

1822 рр. з німецьких колоній була утворена Нейгофнунгська волость у 

Бердянському повіті, а в 1838 р. – Ейгенфельдська волость Мелітопольського 

повіту, причому всі 5 колоній цієї волості заселені безземельними вихідцями 

з Пришибської волості. У 1843 і 1852 роках у межах цієї ж Ейгенфельдської 

волості нарізані землі безземельним менонітам, вихідцям з колонії Радичів 

(Гуттерталь)» [5, арк. 1]. 

У 1807 р. наглядач молочанських колоній барон Ікскуль надав 

Таврійському цивільному губернатору свідчення про кількість населення в 

молочанських німецьких колоніях.  Відповідно до них меноніти першої хвилі 

переселення утворили такі поселення: Гальбштадт (112 осіб),                     

Монтау (110), Шенау (111), Фішау (111), Лінденау (104), Ліхтенау (117), 

Блюмштейн (126), Монстерберг (120), Альтонау (70). Меноніти другої хвилі 

заснували Ладекоп (75 осіб), Шензеє (100), Петерсгаген (86), Тігенгаген 

(123), Орлов (88), Тіге (83), Блюменорт (98), Розенорт (17). Представники 

третьої та четвертої хвиль утворили Фірстенау (76) [5, арк. 1 об.]. Колоністи-

лютерани створили такі колонії, як Монталь (118 осіб), Нейдорф (88), 

Розенталь (57), Молочна (Пришиб) (31), Гофенталь (86), Нассау (264), 

Вейнау (140), Вассерау (183) [5, арк. 2].  

Отже, конфесійний чинник у формі поширення на території Півдня 

України «германізованого» християнства став додатковим фактором, який 
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привертав увагу нацистів задля виправдання своїх територіальних загарбань 

на Сході. Завдяки іноземній колонізації тут був сформований стійкий 

німецький етноконфесійний комплекс, в якому важливу роль відігравали такі 

«німецькомовні» форми  християнства, як менонітство та  лютеранство, які в 

умовах південноукраїнських земель фактично набули рис  національних 

релігійних вірувань. 

Південь України посідав важливе місце в пропагандистсько-

ідеологічних заходах Третього  рейху, що отримало своє вираження в тому, 

що південні області стали своєрідним центром для «паломництва» 

нацистських лідерів, а їх територія мала бути використана для розбудови 

системи виховання управлінської еліти Третього рейху. 

Присутність на землях Південної України однієї з найбільших 

німецьких етнічних меншин України, наявність у регіоні значної кількості 

давньогерманських пам’яток, які начебто свідчили про «одвічну германську 

присутність», не могли не приваблювати керівників Третього рейху різного 

рангу.  Візити нацистських лідерів у Південну Україну мали чітко визначену 

ідеологічну спрямованість та пропагандистський характер, який 

підкреслював зв’язок південноукраїнського регіону з Німеччиною, хоча при 

цьому слід визнати, що візити нацистських лідерів були викликані у 

більшості випадків військово-стратегічною обстановкою на Східному фронті, 

потребою налагодження роботи підприємств оборонпрому, контролю за 

реалізацією колонізаторських планів.  

Встановлення «нового порядку» на Півдні України було позначено 

частими візитами А. Гітлера. Зокрема, лише у Запоріжжі фюрер був 

«…чотири рази: 3 грудня 1942 року, 17 – 19 лютого 1943 року, 10 березня 

1943 року  (див. додаток В) й 8 вересня 1943 року» [348, с. 148]. Іншим 

містом, в якому був присутній А. Гітлер, став Миколаїв, який в 20 числах 

серпня 1941 р. прилітав до міста, а через день разом з Б. Муссоліні приймав 

парад німецьких військ у Первомайську [310, с. 312].  
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Одними з типових пропагандистських візитів на Південь України стали 

поїздки рейхсфюрера СС Г. Гіммлера та рейхсміністра східних окупованих 

територій А. Розенберга. 5 жовтня 1941 р. Г. Гіммлер проводив нараду з 

керівниками оперативних команд у Миколаєві стосовно виконання наказу 

про фізичне знищення євреїв [379, с. 30]. Як Г. Гіммлера, так і А. Розенберга 

перш за все вабили території, заселені етнічними німцями, до яких слід 

віднести  о. Хортицю та Молочанськ (Гальбштадт) як колишні центри 

німецького колонізаційного руху ХVIIІ – ХІХ ст. на Півдні України. 

Наприкінці жовтня 1942 р. рейхсфюрер СС відвідав Молочанськ (див. 

додаток Д), на базі якого нацисти планували створити опорну колонію й 

лише з травня по серпень 1942 р. до нього з різних окупованих територій 

переселили понад 5 тисяч етнічних німців [280, с. 150].  

Газета «Голос Дніпра» від 12 липня 1942 р. повідомляє про те, що на 

початку липня 1942 р. генеральний округ «Дніпропетровськ» відвідав                        

А. Розенберг та Е. Кох [148]. Рейхсміністр «...оглянув працю над відбудовою 

великої електровні Дніпрельстану над Дніпром біля Запоріжжя...» [148], а 

також відвідав о. Хортицю. Опис відвідин Хортиці А. Розенбергом 

зустрічаємо в одній із пропагандистських брошур: «З якою радістю германці, 

що мешкають на Хортиці, почули, що під час поїздки по Україні 

рейхсміністр Розенберг відвідає і їх місто! З якою любов’ю прикрасили вони 

місце урочистої зустрічі прапором, підняття якого тепер уже ніякі 

більшовики не можуть їм заборонити – прапором зі свастикою. На обличчях 

цих людей ще знаходиться відбиток довгих років тяжких страждань, терору, 

постійного страху за своє життя і за життя близьких, що залишилися тепер 

позаду. Тепер, у бесіді зі своїм міністром, щирою радістю світяться їхні 

обличчя. Минуле здається страшним сном, а попереду стільки нових надій, 

сподівань, які вже перетворилися в реальність. У багатьох на очах блищать 

сльози, і сотні піднятих рук, як мовчазна обітниця вірності, вітають 

рейхсміністра Альфреда Розенберга. Германці, що проживають на Хортиці, 

підносять Альфреду Розенбергу хліб-сіль і мед» [113].  
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А. Розенберг та Е. Кох у липні 1942  р. та в червні 1943 р. відвідували 

також Миколаїв, де вони зустрічалися з начальником штабу «Південної 

верфі» контрадміралом Клаусеном стосовно відновлення роботи 

суднобудівних заводів [379, с. 33 – 34]. Тут нацистські лідери «…разом 

поклали вінок на могилу загиблого в авіакатастрофі у вересні 1941 року під 

Миколаєвом командувача 11-ї німецької армії генерал-полковника Ойген-

Ріттера фон Шоберта» [281]. У газеті «Світанок» від 19 червня 1943 р. 

зазначається, що рейхсміністр А. Розенберг «…був також у місті Мелітополі, 

де його вітав генеральний комісар Фрауенфельд» [227].  

У жовтні 1943 р. головнокомандувач військово-морських сил рейху 

гросс-адмірал Е. Редер особисто оглядав суднобудівні зводи Миколаєва та 

здійснив інспекторську поїздку по містах узбережжя Чорного моря [379,                                   

с. 33].  

Окрім нацистських лідерів, Південь України під час окупації 

відвідували представники держав-сателітів Третього рейху. 27 червня                    

1942 р. до Миколаєва приїжджав румунський кондукетор І. Антонеску [379, 

с. 37]. Газета «Мелітопольський край» від 9 червня 1943 р. повідомляє про те, 

що «в порядку інспекційної поїздки маршал Антонеску відвідав на короткий 

час м. Мелітополь, де він провів огляд румунських військових частин» [181]. 

Його зустрічали генерал-фельдмаршал фон Майнштейн, генерал артилерії                          

фон Гартман, генерал-майор Цулейгер і генеральний комісар Фрауенфельд 

[181]. 

Керівництво Третього рейху відводило Півдню України важливе 

значення у «вихованні» нової нацистської управлінської еліти. 1942 р. 

Оперативним штабом А. Розенберга за фінансування «Імперського 

фінансового управління НСДАП» планувалося проведення ідеологічно-

виховних    «поїздок-вишколів» для гауляйтерів та їхніх заступників. Зокрема 

під час однієї з таких поїздок 9 та 10 жовтня 1942 р. передбачалося відвідати 

Запоріжжя (ДніпроГЕС та о. Хортиця) і Дніпропетровська (завод ім. 

Петровського, робітничі та індустріальні квартали).  Однак запланована 
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поїздка «…так і не відбулася, у вересні 1942 її перенесли на березень 1943, а 

потім і взагалі забули» [267].  

Територія Півдня України була важливою частиною системи виховання 

молоді етнічних німців через «Дойче Югенд України», однією з форм роботи 

якого стала організація літніх таборів. Наприклад, у генеральному окрузі 

«Миколаїв»  розташовувалося 10 таборів «Гітлерюгенду», місцеву 

організацію якого очолював оберштамфюрер З. Шеллер. У таборах 

Миколаївщини під наглядом унтерофіцерів вермахту виховувалося 1200 

вихованців. Подібний табір для дівчат фольксдойче функціонував в 1943 р. 

на Дніпропетровщині [12, арк. 1 – 12]. 

У період окупації на території України були організовані диверсійні 

школи абверу. Зокрема, на околиці Запоріжжя абверкоманда 202 в серпні 

1943 р. організувала диверсійну школу під умовною назвою «Віртшафтсшуле 

Зюд» («Економічна школа півдня»). Начальником школи був  лейтенант 

Дрешер, він же Раупах («Стефан»), згодом –  Шмідекампф-Кузнєцов. Мета 

школи полягала в підготовці агентів-диверсантів, терористів, пропагандистів 

і організаторів повстанських банд для підривної діяльності, які мали 

проводити антирадянську пропаганду серед місцевого населення, формувати 

націоналістичні організації з решток РОА і дезертирів Червоної армії, 

здійснювати диверсії і терористичні акти над партійними та радянськими 

працівниками в глибокому тилу СРСР. Школа перебувала в Запоріжжі до 

листопада 1943 р. Військовополонені, завербовані до школи, мали приносити 

присягу на вірність. Навчання у школі тривало 1 – 2 місяці, чисельність 

слухачів становила 20 – 50 агентів [116].  

До офіційного складу диверсійної школи у Запоріжжі входили: 

Дрешер, він же Раупах Ганс, кличка «Стефан» – лейтенант, начальник органу 

з кінця 1943 року до грудня 1944 року; Шмідекампф-Кузнєцов Олександр 

Вікентійович, клички «Шмідеберг» і «Шенборн» – заступник начальника, а з 

грудня 1944 року начальник органу; Геш Вальтер Куртовіч, кличка «Маіц 

Анатолій Миколайович» – викладач; Габріель Густав – оберєфрейтор, 
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начальник господарської частини; Данилов Олександр, він же Олексій 

Іполитович або Олексійович, кличка «Некрасов» – викладач і вербувальник, 

одночасно був вербувальником абверкоманди 202, активний учасник 

Національно-трудового союзу нового покоління (НТСНП), до 1941 р. був 

співробітником редакції газети НТСНП «За Росію»; Александров Андрій 

Олександрович – викладач і вербувальник, білоемігрант; Смирнов Ігор 

Олександрович – викладач і вербувальник; Хом’яков (можливо, кличка) 

Геннадій Андрійович – помічник начальника органу і викладач топографії і 

методів роботи органів НКВС, одночасно завідував бібліотекою; Вімерс 

Герберт – унтерофіцер, викладач; Зігель Ральф – єфрейтор, заступник 

начальника органу; Ленг – унтерофіцер, заступник начальника органу; 

Шпори Вольдемар – унтерофіцер, перекладач; Штокль Юзеф – 

оберєфрейтор, шофер; Орднер Лесполь – оберєфрейтор, співробітник [116]. 

З травня по вересень 1943 р. в Запорізькій області дислокувалася 

полтавська диверсійна школа. Вона  послідовно розташовувалася в                             

с. Волно-Андріївці Запорізького району, Нікополі, в с. Ново-Павлівці  

Нікопольського району на вулиці Долголевського, б. 246 й умовно 

називалася «інженерно-технічна частина № 5» з номером польової пошти 

57662. До серпня 1943 р. начальником школи був  Франц Лун, а з серпня 

1943 р. – Йоганн Баум [116]. 

Як бачимо, у роки окупації Південь України став частиною 

інформаційно-ідеологічного простору Третього рейху. Свідченням цього 

були часті візити керівництва рейху до регіону,  використання 

південноукраїнської території як бази для виховання нацистської еліти через 

поїздки-вишколи, систему місцевого «Дойче Югенд України», диверсійні 

школи абверу. 

Отже, південноукраїнські землі посідали особливе місце в                    

обґрунтуванні нацистами територіальних претензій у Східній Європі. 

Відповідно до нацистської ідеологічної доктрини Півдню України                     

належала роль регіону, де начебто сформувався континуум                                   
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німецької присутності, яка виконувала чітко підкреслену                     

культуртрегерську роль й набула наступної схеми «індогерманці –                       

остготи – німецькі колоністи ХVІІІ – ХІХ ст.». У такий спосіб                           

подібні «історичні» доводи Третього рейху можливо розглядати як типовий 

приклад обґрунтування уніоністичного німецького іредентизму, метою якого 

було об’єднання всіх територій, зокрема й Південної України, з                            

бодай-якою присутністю німецького етносу в межах Німеччини. 

* * * 

Таким чином, на теренах Півдня України склалася система чинників, 

які привертали особливу увагу нацистського керівництва й які умовно можна 

розділити на дві групи: об’єктивні та суб’єктивно-ідеологічні.  

До першої групи увійшли такі чинники природного та економічного 

характеру: по-перше, вигідне геополітичне розташування Півдня України як 

важливого плацдарму просування німецького вермахту на схід; по-друге, 

потужні продовольчі ресурси південноукраїнського регіону, які могли 

убезпечити Німеччину від виникнення продовольчої кризи; по-третє, 

наявність розвиненої індустріальної бази, яка мала забезпечити німецьку 

воєнну  промисловість необхідною сировиною та обладнанням; по-четверте, 

розгалужена мережа південноукраїнських морських портів, які могли бути 

використані в подальшому для базування та ремонту військово-морських сил 

Третього рейху.   

Основу другої групи в очах нацистів склав  ряд таких «історичних» 

фактів, як, по-перше, те, що саме Південь України став територією 

загарбницьких походів індогерманців; по-друге, саме на південноукраїнських 

землях локалізовувалося остготське королівство Германаріха, яке в 

нацистській пропаганді отримало звання однієї з перших німецький імперій; 

по-третє, в межах Південної України доволі чітко прослідковувався 

«германський слід» не лише у формі значного відсотку громад етнічних 

німців, господарського освоєння регіону німцями-колоністами з другої 

половини ХVІІІ ст., а й у вигляді поширення тут таких «німецькомовних» 
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форм релігійних вірувань, як лютеранство, менонітство та євангельське 

християнство. Якщо політична еліта  імперії Гогенцоллернів приділяла 

більше уваги першій групі факторів, то Третього рейху – рівною мірою, як 

першій, так і  другій.  

Південь України  викликав  сталий інтерес збоку політичної еліти 

Німеччини, щоособливо виявлялося під час Першої та Другої світових воєн. 

Це дозволяє стверджувати про певну спадковість у баченні керівництвом 

Другого та Третього німецьких рейхів місця південноукраїнського регіону в 

східноєвропейських експансіоністських планах Німеччини. На відміну від 

Німецької імперії, де її керівництво не спромоглося виробити офіційно 

затвердженої стратегії поводження стосовно південноукраїнських земель, 

очільники Третього рейху розглядали український Південь як невід’ємну 

частину німецького «життєвого простору» на Сході, що отримало своє 

вираження в низці офіційно затверджених планів. 
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РОЗДІЛ 3 

НІМЕЦЬКЕ ОКУПАЦІЙНЕ ЦИВІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЛАДНА                                         

ІЄРАРХІЯ 

3.1. Політико-правовий статус Півдня України під німецьким 

окупаційним цивільним управлінням у контексті нацистського «нового 

порядку»                                                                                                          

 

Південь України опинився під німецькою окупацією унаслідок 

провального для СРСР початкового етапу німецько-радянської війни. Майже 

миттєвою відповіддю радянської сторони стало введення воєнного стану 

[220]. Бойові дії на українському Півдні німецька сторона розпочала з 

реалізації операції «Мюнхен». У відповідь на вторгнення Німеччини та її 

сателітів радянська сторона розгорнула на Півдні України здійснення двох 

операцій: Тираспольсько-Мелітопольської та Донбасько-Ростовської. На 

території Півдня України військам Німеччини та Румунії протистояли 

збройні формування Південного фронту, який було вирішено утворити 

відповідно до рішення Політбюро ЦК ВКП(б)  25 червня 1941 р. За 

визначенням І. Тюленєва, фронт мав незадовільне матеріально-технічне 

оснащення, наприклад,  на 17 серпня 1941 р. фронт мав лише 103 танки [280, 

с. 63].   

Воєнна кампанія влітку 1941 р. на Півдні України здійснювалася проти 

добре організованих частин Червоної армії, хоча й деморалізованих 

несподіваним нападом й недолугістю радянського військового керівництва, 

тоді як в 1918 р. просування німецьких й австро-угорських частин у східному 

напрямку (операція «Фаустшлаґ»), за визначенням начальника генерального 

штабу Головного командування східних військ М. Гофмана було 

«найдивовижнішою війною», коли «сідає жменька піхотинців з кулеметами й 

однією гарматою на потяг і їде до наступної станції, бере її, арештовує 
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більшовиків, чекає на поповнення, що прибуває залізницею, і їде далі» [389,  

с. 195].  

На початку серпня 1941 р. частини Південного фронту «…опинилися у 

вкрай складній ситуації» [280, с. 63]. Тоді ж заступник начальника 

Генерального штабу – начальник Оперативного управління О. Василевський 

зазначав, що на той час  Й. Сталін підкреслював, що «…ні в якому випадку 

не можна допускати, щоб німецькі війська перейшли на лівий берег 

Дніпра…» [124, с. 123]. При цьому він вимагав розробити «…план  

створення міцної оборонної лінії, яка б проходила приблизно від Херсона і 

Каховки через Кривий Ріг, Кременчук і далі на північ по Дніпру…» [124, 

с. 123].  

Начальник генерального штабу сухопутних військ Третього рейху                    

Ф. Гальдер наступним чином описував обстановку на фронті на початку 

серпня 1941 р.: «Слід ще раз обдумати пропозицію командування групи 

армій про те, щоб 3-й танковий корпус продовжував наступ на Олександрію. 

Спочатку необхідно виграти бій біля Первомайська і на південь від нього. 

Для цього в бій повинна бути введена піхота 17-ї армії спільно з танковими 

частинами, адже в іншому випадку вони опиняться під занадто великим 

тиском з боку противника» [125]. Потрапивши в тил 6-ї і 12-ї радянських 

армій, 2 серпня 1941 р. моторизовані підрозділи 1-ї танкової групи військ 

вермахту прорвалися до м. Первомайськ (нині Первомайський район 

Миколаївської області), до якого з південного заходу наступали формування 

17-ї армії вермахту. Німецькі війська захопили м. Первомайськ 3 серпня 

1941 р. [310, с. 307].  

11 серпня 1941 р. на закритій нараді керівництва Миколаївської області 

командувач Південного фронту І. Тюленєв повідомив присутніх про 

необхідність відступу з Миколаєва й відведення військ через загрозу 

оточення на лівий берег Дніпра [306, с. 125]. 12 серпня 1941 р. механізовані 

частини групи фон Клейста увірвалися до c. Баштанки (нині Баштанський 

район Миколаївської області), обійшовши 18-ту армію зі сходу [379, с. 16].  
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З півночі  радянські війська тіснила італійська дивізія «Посубіо» та 16-та 

німецька мотодивізія, а із заходу наступала німецька 11-та польова армія 

[379, с. 17].  

Окрім цього, 12 серпня 1941 р. частини вермахту вступили на 

територію Дніпропетровської області, а вже 13 серпня 1941 р. були захоплені                              

м. П’ятихатки (нині П’ятихатський район Запорізької області), 14 серпня             

1941 р. – м. Кривий Ріг (нині Криворізький район Дніпропетровської області) 

[367,  с. 69]. 

13 серпня 1941 р. частини 9-ї армії опинилися в оточенні й після боїв     

13 – 16 серпня 1941 р., прорвавши  вороже кільце, відійшли за р. Інгулець.                

15 серпня 1941 р. війська 9-ї армії ввійшли в Херсон, почавши переправу на 

лівобережжя [122, с. 5]. 16 – 17 серпня 1941 р. частини Червоної армії 

відходили до Запоріжжя –  Дніпропетровська [280, с. 65]. У ніч на 17 серпня 

1941 р. німецькі війська вступили до Миколаєва, а до кінця серпня 1941 р. 

вся Миколаївська область опинилася під німецькою окупацією [266, с. 115].                   

18 серпня 1941 р. в районі Запоріжжя з’явилися авангардні частини танкової і 

моторизованої дивізій вермахту, а радянські війська залишили правий берег 

Дніпра, після чого було підірвано греблю Дніпрогесу. 19 серпня 1941 р. було 

захоплено Херсон.  

9 вересня 1941 р. німецькі війська здійснили прорив фронту на 

Каховському плацдармі, захопивши до середини вересня 1941 р. північний 

схід Херсонщини, та розгорнули наступ на Мелітополь та Крим [122, с. 5].                       

16 вересня 1941 р.  німецькі війська встановили контроль над с. Велика 

Лепетиха (нині Великолепетиський район Херсонської області),                               

с. Генічеськ (нині Генічеський район Херсонської області), с. Нижні Сірогози 

(нині Нижньосірогозький район Херсонської області), с. Сиваське (нині 

Новотроїцький район Херсонської області). 17 – 18 вересня 1941 р. рештки              

9-ї та 18-ї армії відійшли в глиб Запорізької області, зайнявши смугу від 

дніпровських плавнів на південь від Запоріжжя до озера Молочного, тим 

самим відкривши німцям шлях до Криму [280, с. 109 – 110]. 
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29 вересня 1941 р. німецьке командування розпочало наступ з 

Дніпропетровська до Азовського моря першої танкової групи, на зустріч якій 

рухалися вздовж моря 11-та німецька та 3-тя румунська армії. 3 жовтня  

1941 р. Ставка Верховного Головнокомандування видала директиву про 

відведення Південного фронту на лінію Павлоград – Васильківка – Оріхів – 

Мелітополь, а вже 4 жовтня 1941 р. 12-та армія відступила із Запоріжжя [280, 

с. 113]. 5 жовтня 1941 р. танки вермахту досягли Бердянська. Надвечір 

5 жовтня 1941 р. танкові і моторизовані частини Клейста зайняли м. 

Гуляйполе (нині Гуляйпільський район Запорізької області) та м. Пологи 

(нині Пологівський район Запорізької області) [280, с. 114]. 6 жовтня 1941 р. 

німці зайняли с. Куйбишеве (нині Більмацький район Запорізької області), 

м. Мелітополь (нині Мелітопольський район Запорізької області), 7 жовтня 

1941 р. вермахт окупував м. Великий Токмак (Токмацький район Запорізької 

області), с. Чернігівку (нині Чернігівський район Запорізької області) та 

м. Бердянськ (нині Бердянський район Запорізької області), в районі якого 

об’єдналося північне та південне угруповання німецьких військ. На той час у 

німецькому оточенні опинилися 9-та та 18-та армії, особовий склад яких було 

фактично знищено. У середині жовтня 1941 р. вермахт контролював 

територію всієї Дніпропетровської області, причому «захопила 

Дніпропетровськ і більшу частину області перша танкова група під 

командуванням Е. фон Клейста» [367, с. 69].    

Після відступу частин Червоної армії наприкінці літа – восени 1941 р. 

Південь України виявився повністю зайнятим частинами вермахту, що 

відповідало статті XLII Конвенції про закони і звичаї суходільної війни                    

(IV Гаазька конвенція), за якою «територія визнається зайнятою, якщо вона 

дійсно знаходиться під владою ворожої армії» [110], причому «зайняття 

поширюється лише на ті території, де ця влада встановлена і в змозі 

проявляти свою діяльність» [110]. Відповідно до § 1  наказу А. Гітлера від 17 

липня 1941 р. «як тільки будуть припинені воєнні дії на новоокупованих 

східних територіях, управління цими територіями переходить від військових 
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відомств до відомств цивільного управління» [118, c. 200]. Цивільне 

управління на новоокупованих східних територіях перейшло до 

рейхсміністра східних окупованих територій, яким став А. Розенберг.  

Редакція газети «Мелітопольський край» у випуску від 28 жовтня                

1942 року пояснювала місцевому населенню зміст цивільного управління, 

наводячи уривок з берлінської газети «Голос»: «Німецька цивільна влада 

очолюється Рейхскомісаром України в особі повноважного довіреного лиця 

Адольфа Гітлера – Еріха Коха, який отримує директиви від Рейхсміністра 

зайнятих німецькими військами східних областей, – Альфреда Розенберга. 

Безпосередньо владу Рейхскомісара України на місцях здійснюють             

Генерал-комісари та гебітскомісари, у підвідомчих їм областях та округах. 

Гебітскомісаріати – це окружні органи Цивільного Управління, які 

об’єднують від 3 до 6 районів з міськими та районними управами, 

розташованими на цій території. Начальнику района підпорядковані старости 

сільських управ, які представляють найнижчу інстанцію управління» [168]. 

Також «при кожному гебітскомісарі розміщений загін жандармерії, у 

розпорядженні якого є органи поліції. Середньою інстанцією є генерал-

комісаріати, які об’єднують від 20 до 30 округів. У складі управління 

обласного Генерал-Комісара чотири відділи: організаційно-загальний, 

політичний, господарський та технічний. Відділи своєю чергою 

розбиваються на підвідділи та референтури» [168]. 

Під німецьке цивільне управління 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». Тут влада перейшла до рук цивільної окупаційної адміністрації 

й відповідно до статті XLIII згаданої конвенції німецька сторона була 

зобов’язана вжити всіх залежних від неї заходів «…для того, щоб, наскільки 

можливо, відновити і забезпечити громадський порядок і громадське життя, 

поважаючи існуючі в країні закони…» [110].  
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Радянський Союз розглядав землі, зайняті частинами вермахту, як такі, 

що перебувають під тимчасовою окупацією. Радянська газета «Правда» так 

характеризувала німецьку окупацію: «Німецьке командування, звертаючись 

до своїх військ, відкрито заявляє, що воно вводить в Україні (як і в усіх 

інших тимчасово окупованих німцями районах) режим військової каторги. 

Усе надбання, вся праця, все життя мирного населення тимчасово 

окупованих радянських районів німецькі окупанти хочуть поставити на 

службу своїй військовій машині, хочуть підпорядкувати потребам своєї 

грабуй-армії. Гітлерівських розбійників анітрохи не збентежить та обставина, 

що така практика є жахливим порушенням всіх міжнародних норм, здавна 

існуючих навіть під час війни у відносинах між цивілізованими народами» 

[221].  При цьому на сьогодні під окупацією розуміють «тимчасове зайняття 

збройними силами однієї держави території (частини території) іншої 

держави та встановлення влади військової адміністрації на окупованій 

території» [384]. Однак встановлений німцями режим можна лише умовно 

визначити як окупацію, адже після короткотривалого перебування влади над 

цими землями в руках німецького військового командування контроль над 

більшою частиною краю був переданий цивільним окупаційним структурам 

рейху. Встановлений нацистами режим не можна також кваліфікувати і як 

завоювання, яке передбачає «…повне підпорядкування переможеного 

переможцю, яке тягне за собою кінець війни та припинення суверенітету 

переможеної держави, ліквідацію її державно-правових інститутів» [384]. На 

наш погляд, режим, встановлений Третім рейхом на території Півдня 

України в 1941 – 1943 рр., можна визначити як військову окупацію з 

подальшою анексією. Характерною ознакою анексії будь-якої території є її 

включення до складу держави-агресора, що, однак, не було здійснено 

Німеччиною по відношенню Півдня України, адже керівництво Німеччини 

лише декларувало можливість включення південноукраїнських земель до її 

складу. Таким чином, Південь України подібно до Східної Галичини мав 

безпосередньо увійти до складу  Третього рейху. 16 липня 1941 р. А. Гітлер 
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на нараді з А. Розенбергом, Г. Ламмерсом, В. Кейтелем та Г. Герінгом заявив, 

що подібно до Балтики  «…Крим із значним тилом (територія на північ від 

Криму) повинен стати територією Райху; тил мав би бути  якомога більшим» 

[118, c. 179].   

Проєкт входження південноукраїнських земель до рейхскомісаріату 

«Україна» та їх поділу на генеральні округи був підготовлений службою               

А. Розенберга 3 травня 1941 р. [309, c. 93]. Встановлення на частині території 

Півдня України цивільного управління та її входження до складу 

рейхскомісаріату «Україна» стало продовженням започаткованої на Заході 

окупаційної практики. Напередодні німецько-радянської війни 

рейхскомісаріати вже були створені в Нідерландах та Норвегії, управління 

територією цих країн здійснював рейхскомісар, який напряму 

підпорядковувався А. Гітлеру. На інших територіях Європи, на яких був 

встановлений «новий порядок», німці використовували такі  

адміністративно-територіальні форми організації окупаційного управління, 

як протекторат (у внутрішніх районах Чехії), військові адміністрації (Бельгія 

та Північна Франція). Особлива ситуація склалася навколо Данії, адже 

протягом всієї Другої світової війни Королівство Данія формально 

залишалося суверенною державою й всі політичні рішення відносно країни 

Німеччина приймала на рівні міністерства закордонних справ та посла, який 

мав статус державного уповноваженого і якому підпорядковувалися всі інші 

цивільні німецькі інстанції. У Данії до 29 серпня 1943 р. свою діяльність 

зберігали такі конституційні органи, як король, уряд і парламент. При цьому 

загального договору між Данією та Німеччиною про умови окупації так і не 

було укладено [345].  

Імовірно, що у випадку включення південноукраїнських земель до 

складу Німеччини, вони б отримали статус, подібний до статусу                               

«Генерал-губернаторства для окупованих польських земель», яке було 

утворене 12 жовтня 1939 р. у Західній Польщі  з загальною площею в  

95,5 тис. кв. км і  яке складалося з дистриктів «Галичина», «Краків», 
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«Люблін», «Радом», «Варшава». Однак, незважаючи на приєднання до рейху, 

територія Генерал-губернаторства відмежовувалася від решти німецьких 

земель митним, валютним та поліцейським кордоном [355, c. 285]. Столицею                           

Генерал-губернаторства стало м. Краків. Очолював Генерал-губернаторство 

губернатор Г. Франк. Відповідно до нацистських директив стосовно 

термінології, яку необхідно вживати в пропаганді на окупованих територіях, 

«Генеральне Губернаторство не було окупованою територією, а районом, 

підпорядкованим Райху (Nebenland des Deutsches  Reiches)» [309, c. 233].                     

16 липня 1941 р. А. Гітлер порушив питання про необхідність приєднання 

Галичини до Генерального губернаторства, яке ще раз було підтверджене                     

22 липня 1941 р. [425, c. 70 – 71]. 1 серпня 1941 р. у складі Генерального 

губернаторства було утворено дистрикт «Галичина», до якого увійшли такі 

колишні радянські області, як Львівська, Дрогобицька, Станіславська, 

Тернопільська. Генеральне губернаторство поділялося на дистрикти 

(області), які складалися з крайзгаупманшафтів (округи або окружні 

староства) та  крайзфрайштадтів (міста із статусом округи), що складалися з 

бецирків (повіти), які ділилися на ландгейманди (волості), а ті своєю чергою 

– на громади [425, c. 72]. 

Для кращого розуміння суті встановленого німецького окупаційного 

цивільного управління на Півдні України доречно порівняти               

адміністративно-політичну природу режимів двох німецьких рейхів відносно 

південноукраїнських земель в 1918 р. та  1941 –  1943 рр. За визначенням                  

В. Дорніка,  Г. Касьянова, П. Ліба, «…відмінність між 1918 р. та 1941–

1944 рр. полягала в тому, що під час Першої світової війни всупереч 

маренням про світове панування в середовищі ВАК (Вище армійське 

командування) Німеччини та анексіоністів якогось дефінітивного планування 

не існувало, тоді як націонал-соціалісти мали чіткі уявлення щодо цілей 

Другої світової війни…» [389, c. 449].  

По-перше, у 1918 р. за Півднем України був збережений статус частини 

Української Народної Республіки, а згодом Української держави, адже в 
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«…1918 р. Центральні держави ввели свої війська в Україну офіційно як 

держави – гаранти безпеки» [389, с. 450]. 29 березня 1918 р. між Німеччиною 

та Австро-Угорщиною було підписано договір про розподіл сфер впливу в  

Україні, згідно з яким до німецької зони впливу потрапляли Таврійська 

губернія та Крим, а до австро-угорської – Херсонська та Катеринославська 

губернії [111, с. 31 – 32]. Договір передбачав, що «в ті частини                         

австро-угорського окупаційного району, де мешкають німецькі колоністи, 

повинні бути якомога швидше відправлені війська німецької національності» 

[111, с. 33]. Після захоплення нацистами  Півдня України й короткого 

періоду контролю військовими південноукраїнський регіон змінив 

адміністративно-політичний статус й потрапив під юрисдикцію німецьких 

цивільних структур. Таким чином, «…кампанія 1941 р. від самого початку 

була спланована як загарбницька війна» [389, с. 450], про що свідчить уже те, 

що Півднем України (окрім Донбасу та Криму) в 1941 – 1943 рр. управляв не 

вермахт, а вони утворювали генеральні округи «Миколаїв», «Таврія» та 

«Дніпропетровськ» цивільного рейхскомісаріату «Україна» (див. додаток Е). 

Отже, навіть з юридичної точки зору  події 1918 р. та 1941 – 1943 рр. на 

Півдні України мали різну політико-правову природу. 

По-друге, якщо в 1941 – 1943 рр. Південь України був окупований 

виключно військами вермахту з присутністю обмеженої кількості збройних 

формувань країн-сателітів, то в 1918 р. цей регіон був зайнятий як 

німецькими, так і австро-угорськими збройними частинами, між якими від 

самого початку почали виникати непорозуміння й суперечки. Після ж 

встановлення «нового порядку» до відновлення економічного життя 

окупованих територій Півдня України були залучені збройні формування 

держав-сателітів Німеччини. Метою їх присутності було «якомога 

ефективніше використовувати економічний потенціал України для потреб 

фронту, своїх країн та місцевого населення; тримати в покорі цивільне 

населення; лояльним ставленням розширювати коло прихильників „нового 

порядку”; забезпечувати умови і підтримувати виробництво…» [271]. 
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Зокрема, «перебування у м. Кривому Розі для угорських солдатів 

запам’яталося налагодженням трудової дисципліни, відновленням 

економічного життя…» [271]. На початку німецько-радянської війни угорські 

війська перебували в оперативному підпорядкуванні 17-ї німецької армії й 

зокрема брали участь у боях поблизу Запоріжжя [372].  До листопада 1941 р. 

у зв’язку зі значними втратами більшість угорських вояків  була відкликана й 

на Східному фронті залишився один угорський батальйон. Угорське 

командування в наказах від 7 травня 1942 р. застерігало угорських вояків від 

застосування стосовно місцевого населення розправ чи брутального 

поводження, особливо на виробництві. У 1941 – 1942 рр. на Півдні України 

діяв «Хорватський легіон». У вересні – листопаді 1941 р. італійський 

рухомий корпус брав участь у бойових діях проти Південного фронту, 

зокрема в наступі в складі німецької 1-ї танкової групи. У серпні – жовтні 

1941 р. румунська 3-тя армія разом з німецькою 11-ю армією взяла участь у 

боях у напрямку Південний Буг – Дніпро – Азовське море в районі 

Бердянську та Маріуполя. Отже, після відступу Червоної армії   влітку – 

восени 1941 р. роль держави-окупанта відігравала нацистська Німеччина, у 

той час час як в 1918 р. контроль над цими територіями був встановлений 

військовими частинами Німецької і Австро-Угорської імперій. 

По-третє, як у 1918 р., так і в 1941 – 1943 рр. південноукраїнські землі 

розглядалися німецькою стороною як економічне джерело поповнення 

продовольчих та сировинних запасів. Однак якщо нацистам у 1941 – 1943 рр. 

була властива неприхована експропріація харчів у селянства, непомірне 

обкладання населення податками, то в 1918 р. економічна політика німців та 

австрійців еволюціонувала від відвертих реквізицій до спроб запровадити 

всеосяжну вільну торгівлю [389, с. 270 – 289]. До того ж в 1918 р., як і в 1941 

– 1943 рр., Німеччина та Австро-Угорщина не наважувалися розглядати 

голод як дисциплінарний захід й доволі пильно слідкували за забезпеченням 

місцевого населення продовольством. Роль Півдня України в геополітичних 

планах Австро-Угорської імперії в 1918 р. була підкреслена присутністю на 
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цій території представника правлячої династії Габсбургів – Вільгельма 

Франца фон Габсбург-Лотрінґена (Василя Вишиваного). Сучасний 

американський історик Т. Снайдер  писав з цього приводу: «У всьому 

іншому, поза невеликим театром Вільгельма, габсбурзька окупація Південної 

України була катастрофою. Вільгельм спромігся представити себе українцем 

і захистити селян. Іншим офіцерам так не пощастило. Загалом, військо не 

мало способів показати свою добру волю, але мало натомість потребу зібрати 

якомога більше їжі. Габсбурзькі солдати, яких спершу вітали як 

визволителів, скоро почали сприйматися як грабіжники. Селяни не бажали 

брати за своє зерно і худобу габсбурзьку валюту, а російський рубль нічого 

не був вартий. Селяни ховали зерно у викопаних у землі ямах. Працівники 

залізниці почали страйкувати. Габсбурзькі солдати наказували українській 

поліції палити села, в яких селяни опиралися реквізиціям» [371]. 

Характеризуючи стан продовольчої проблеми за «нового порядку», 

К. Беркгоф зазначає, що «…багато – а може, й більшість – селян 

Райхскомісаріату Україна мали більше їжі, ніж до німецької окупації» [245,  

с. 137]. Наприклад, «на базарі в Первомайську, що на Південному Бузі, у 

серпні 1942 року за низьку ціну можна було придбати овочі, фрукти, молочні 

продукти і курей» [245, с. 137]. Крім того, «селяни запорізького регіону мали 

достатньо надлишкової продукції, щоб прогодувати місто» [245, с. 137], а, за 

словами одного з місцевих жителів, «восени 1943 року базари регіону були 

„настільки переповнені сільськогосподарською продукцією, що нагадували 

роки НЕПу”  – періоду відносного розквіту протягом 1920-х рр. [245, с. 137]. 

Сучасник подій нацистської окупації України Ф. Пігідо зазначав, що йому 

«на Київщині та Дніпропетровщині часто доводилось чути від селян, що, 

мовляв, за два роки німецької окупації селяни випили горілки та з’їли сала й 

курятини більше, ніж за двадцять п’ять років совєтського панування» [245, 

с. 137].  Таким чином, як під час Першої, так і Другої світових воєн 

господарство Півдня України  розглядалося Німеччиною як джерело 

поповнення продовольчих ресурсів. 
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По-четверте, в обох випадках уряди Другого та Третього рейхів 

намагалися використати питання етнічних німців, які проживали на території 

Південної України. Якщо під час Першої світової війни в 1918 р. німці  

підготували проєкт створення колонії чи напівнезалежного анклаву «Крим – 

Таврія», то під час Другої світової війни нацисти зробили спробу 

зреалізувати свої плани по розбудові так званої поселенської марки 

«Готенгау» чи «Готенланд». Однак, якщо в першому випадку (в 1918 р.) 

ініціатива стосовно створення анклаву скоріше виходила безпосередньо від 

етнічних німців, то в другому випадку (в 1941 – 1943 рр.) ідея створення 

німецької колонії була розроблена на найвищому  урядовому рівні Третього 

рейху. 

По-п’яте, значно різнилася управлінська практика імперії 

Гогенцоллернів та Третього рейху на території Південної України відносно 

використання арсеналу насилля щодо місцевого населення. Під час Першої 

світової війни основні репресивно-каральні акції на території Південної 

України здійснювали як німецькі, так і австро-угорські частини, при чому 

німці «…вдавалися до жорстких заходів, щоб узяти гору над заворушеннями 

(озброєних полонених повстанців розстрілювали на місці, з каральною метою 

спалювали селянські обійстя, а в окремих випадках і цілі села)…» [389, 

с. 447]. При всьому цьому каральні заходи німців у 1918 р., коли, наприклад, 

цивільне населення було заборонено брати в заручники, а робота польових 

судів була поставлена під пильний контроль, не є співмірними за розмахом 

того терору, який розв’язали нацисти в 1941 – 1943 рр. 

По-шосте, Німеччина й Австро-Угорщина в 1918 р. та Третій рейх у            

1941 – 1943 рр. проводили на Півдні України абсолютно відмінну політику 

по відношенню до євреїв. Зокрема, під час Першої світової війни, як 

вказують на те В. Дорнік, Г. Касьянов, П. Ліб, «…німецькі й австро-угорські 

військові захищали євреїв від нападів» [389, с. 446]. Відповідно  саме тоді 

кількість єврейських погромів була найнижчою порівняно з попередніми 

роками. Через 23 роки нацисти розпочали втілювати політику геноциду щодо 
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євреїв на території Південної України, де було винищено понад 94 % 

місцевого єврейського населення [257]. Так, наприклад, «…протягом 31 

місяця окупації лише в місті Херсоні було знищено близько 17 тис. євреїв» 

[257].  

Отже, захоплення частинами вермахту Півдня України можна 

визначити як воєнну окупацію з подальшою анексією, хоча землі 

південноукраїнського регіону так і не були безпосередньо включені до 

складу Третього рейху, а стали частиною рейхскомісаріату «Україна», який 

мав відігравати роль німецької «європейської колонії». У такий спосіб 

адміністративно-політичний статус південноукраїнських земель під 

німецьким цивільним управлінням не відрізнявся від статусу інших 

територій, які увійшли до складу рейхскомісаріату «Україна», однак у 

подальшому відповідно до нацистських планів його територія мала увійти 

безпосередньо до складу Німеччини.  

 

 

3.2. Особливості адміністративно-територіального устрою Півдня 

України під німецьким окупаційним цивільним управлінням у                   

1941 – 1943 рр. 

 

Першою особливістю організації адміністративно-територіального 

устрою Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням у 

1941 – 1943 рр. стало те, що при підготовці нового                               

адміністративно-територіального устрою німецька окупаційна влада 

фактично спиралася на російську дореволюційну традицію поділу регіону на 

Катеринославську, Таврійську та Херсонську губернії, хоча й у формі 

генеральних округів. Фактично територія колишньої Катеринославської 

губернії  була покладена в основу адміністративних меж генерального округу 

«Дніпропетровськ»,  Таврійської – генерального округу «Крим» («Таврія»), 

проте без Кримського півострова, який перебував під управлінням 
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військових, Херсонської – генерального округу «Миколаїв». Відповідно до 

директив рейхсміністерства східних областей (серпень 1941 р.) генеральний 

округ «Миколаїв» утворювали Миколаївська і Кіровоградська області. Він 

мав складатися з 14 гебітів [117, c. 333–334]. Місцем перебування 

генерального комісара мав бути Миколаїв. Генеральний округ «Таврія» 

повинен був охоплювати колишню Кримську АРСР і південні частини 

Миколаївської і Запорізької областей та складатися з 14 гебітів. Місце 

перебування генерального комісара – Сімферополь або Севастополь. До 

складу генерального округу «Дніпропетровськ» мали входити 

Дніпропетровська та Запорізька області (16 гебітів). Місцем перебуванням 

генерального комісара мав стати Дніпропетровськ. На заході південна 

частина рейхскомісаріату «України» була відділена від румунської зони 

окупації демаркаційною лінією по річці Південний Буг.  

Нижче наведена таблиця містить дані стосовно площі, чисельності 

населення, адміністративно-територіального поділу генеральних округів 

«Дніпропетровськ», «Миколаїв», «Крим» станом на 1 січня 1943 р. 

Таблиця 1. Загальні відомості адміністративно-територіального устрою 

Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням                                 

станом на 1943 р. [1, арк. 1а] 

Генеральний 

округ 

Площа в кв. 

км. 

Населення Перелік 

гебітів (у 

тому числі 

міських 

гебітів) 

Перелік 

районів             

(у тому числі 

у місті) 

Миколаїв 46880 1920253 13 60 (4) 

Дніпропетровськ 52397,63 2743041 20 (4) 48 (4) 

Крим (деякі 

райони Таврії) 

22900 661981 5 18 (1) 
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Копіювання губернського дореволюційного устрою німцями призвело 

до ліквідації радянського поділу Півдня України на Дніпропетровську, 

Миколаївську, Запорізьку області.  

В адміністративно-територіальному плані напередодні початку   

німецько-радянської війни на землях Півдня України, які згодом потрапили  

до зони німецького цивільного управління, існувало три області:  

Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська. 27 лютого 1932 р. було 

утворено Дніпропетровську область. До її складу входили такі 

райони:Якимівський, Олександрівський, Андріївський, Апостоловський, 

Бердянський, Божедарівський, Велико-Білозерський, Велико-Лепетиський,                          

Велико-Токмацький, Василівський, Васильківський, Верхньо-Дніпровський, 

Веселівський, Високопольський, Генічеський, Гуляйпільський, Долинський, 

Іванівський, Казанківський, Кам’янський, Коларовський, Котовський, 

Красноармійський, ім.  В. В. Куйбишева, Люксембурзький, Магдалинівський, 

Межевський, Мелітопольський, Михайлівський, Молочанський,                  

Нижньо-Сірогозький, Новгородковський, Ново-Василівський, Ново- 

Златопільський, Ново-Московський, Ново-Миколаївський, Ново-Празький, 

Ново-Троїцький, Оріхівський, Павлоградський, Перещепинський, 

Петровський, Петропавлівський, Покровський, Приазовський, 

П’ятихатський, Ротрофронтовський, Сиваський, Синельниківський, 

Софіївський, Сталіндорфський, Томаківський, Царичанський, Чернігівський, 

Чубарівський, Широківський, Юр’ївський [235, с. 198 – 200].  

10 січня 1939 р. з Дніпропетровської області було виділено Запорізьку 

область, до складу якої увійшло м. Запоріжжя і 28 районів Дніпропетровської 

області (Андріївський, Бердянський, Василівський, Великобілозерський, 

Великотокмацький, Веселівський, Генічеський, Гуляйпільський, Іванівський, 

Кам’янсько-Дніпровський, Коларівський, імені В. В. Куйбишева, 

Люксембурзький, Мелітопольський, Михайлівський, Молочанський, 

Нижньосірогозький, Нововасилівський, Новозлатопільський, Ново-

миколаївський, Оріхівський, Приазовський, Пологівський, Ротфронтівський, 
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Сиваський, Червоноармійський, Чернігівський, Якимівський) та 2 райони 

Миколаївської області (Великолепетиський та Новотроїцький) [280, с. 28]. 

22 вересня 1937 р. відповідно до постанови ЦВК СРСР із Одеської 

області було виділено Миколаївську область, до якої увійшли три міста 

обласного підпорядкування – Миколаїв, Херсон і Кірово, а також 38 районів, 

у тому числі 29 районів зі складу Одеської області і 9 – зі складу 

Дніпропетровської [329]. Миколаївська область поділялася на такі райони, як 

Аджамський, Баштанський, Березнегуватський, Бериславський, 

Бобринецький, Варварівський, Великоолександрівський, Великолепетиський, 

Витязівський, Володимирівський, Голопристанський, Горностаївський, 

Долинський, Єланецький, Єлисаветградківський, Знам’янський, 

ім. Фріца Геккерта, Казанківський, Калініндорфський, Компаніївський, 

Каховський, Новгородківський, Новобузький, Нововоронцовський, 

Новоодеський, Новопразький, Новотроїцький, Олександрійський, 

Очаківський, Петрівський, Привільнянський, Скадовський, Снігурівський, 

Тилігуло-Березанський, Устинівський, Хорлівський, Цюрупинський і 

Чаплинський [329]. Після утворення 10 січня 1939 р. Кіровоградської області, 

до її складу відійшли м. Кіровоград і 13 районів: Аджамський, Бобринецький, 

Витязівський, Долинський, Єлисаветградківський, Знам’янський, 

Кіровоградський сільський, Компаніївський, Новгородківський, 

Новопразький, Олександрійський, Петрівський, Устинівський [329]. Крім 

того, «у 1939 р. були створені Білозерський, Херсонський і Миколаївський 

сільський райони, а район  ім. Фріца Геккерта ліквідований» [329]. 

У щоденній управлінській практиці нацистська окупаційна 

адміністрація використовувала поділ на райони, як це було, наприклад, з 

Ваcилівським районом [63, арк. 3] (див. додаток Ж), адже «…це 

влаштовувало окупантів з адміністративної і господарської точки зору, а 

також тому що населення звикло до них» [359, с. 94]. У періодиці вживалася 

термінологія радянського адміністративно-територіального устрою. Зокрема, 

в оголошеннях «Нового Запоріжжя» знаходимо повідомлення такого змісту: 
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«вважати за недійсну круглу печатку Царицикутської Сільуправи 

Василівського району, що загублена 27 червня ц. р.» [215]. Загалом же 

«подальший адміністративний поділ не відповідав доокупаційному: з одного 

боку, з політичних міркувань, з іншого – внаслідок незбігу територій 

німецьких військових органів з територіями колишніх областей (польові 

комендатури контролювали по кілька колишніх районів, які після передачі 

управління цивільній адміністрації рейхскомісаріату становили основу 

крайзгебітів)» [367, с. 60]. У такий спосіб на території Півдня України 

німецька окупаційна адміністрація проводила доволі прагматичну політику 

щодо організації нового адміністративно- територіального поділу. Хоча 

збереження поділу на райони було властивим й іншим регіонам України, 

проте саме тут воно було поєднане з орієнтацією окупаційної влади на 

російську імперську традицію поділу на губернії, яка зберігалася, принаймні, 

в їх колишніх адміністративних межах. 

У зв’язку з наслідуванням німцями російського дореволюційного 

адміністративно-територіального поділу територія Запорізької області була 

поділена між генеральними округами «Дніпропетровськ» та «Крим» 

(«Таврія»), формування меж якого так і не було завершено. Т. Себта слушно 

звертає увагу на те, що у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях не 

склалося  однозначного підходу стосовно використання терміна на 

позначення генерального округу «Крим» [364]. Плутанина виникла через 

досить некоректне скорочення повної назви адміністративно-територіальної 

одиниці «Генеральна округа Крим (частина Таврії) (Generalbezirk Krim 

(Teilbezirk Taurien))» або у вигляді «Генеральний округ Крим», або 

«Генеральний округ Таврія». На думку дослідниці, «…можна допустити 

вживання скороченої назви Генеральна округа Крим, але лише за однієї 

умови – при першій згадці у тексті цієї генеральної округи обов’язково 

потрібно вказувати її повну назву» [364].  

Первомайська газета «Нове життя» наступним чином характеризує 

встановлення цивільного управління на загарбаних теренах Південної 
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України у вересні 1942 р.: «До Дніпропетровської Генеральної Округи 

призначено рівно ж в тих днях положені з другої сторони Дніпра частини і 

бувшу Запорізьку область, поскільки вона не належить до Таврії. Також 

передасться вже тепер цивільній владі частини Кримської Генеральної 

Округи, що є складовою округою Таврії. Це є положені на схід від Дніпра 

частини бувшої Миколаївської області і райони Нижні Сірогози, Веселе, 

Мелітополь, і Ново-Василівка, Приозівське й південні частини бувшої 

Запорізької області. Генеральний комісар буде наразі перебувати в 

Мелітополі» [202]. 

До складу генерального округу «Дніпропетровськ» були передані такі 

довоєнні запорізькі райони, як Запорізький сільський, Червоноармійський, 

Новомиколаївський, Оріхівський, Гуляйпільський, Новозлатопільський, 

Пологівський, Куйбишевський, Чернігівський, Кам’янсько-Дніпровський, 

Великобілозерський, Великолепетиський, Великотокмацький, Василівський, 

Михайлівський, Бердянський, Ногайський, Андріївський [280, с. 138].  

У межах генерального округу «Таврія» («Крим») опинилися наступні 

запорізькі райони: Мелітопольський, Приазовський, Нововасилівський, 

Якимівський, Нижньосірогозький, Іванівський, Веселівський, Генічеський, 

Сиваський і Новотроїцький [280, с. 138]. Територія Миколаївської області 

була навпіл поділена на німецьку і румунську зони окупації. До німецької 

зони увійшли м. Миколаїв (до Південного Бугу), Баштанський, 

Березнегуватський, Вознесенський, Єланецький, Казанківський, 

Миколаївський (на схід від Південного Бугу), Братський, Новоодеський, 

Снігурівський, Первомайський (на схід від Південного Бугу), Жовтневий 

райони [285, с. 142]. Румунське губернаторство «Трансістрія», своєю чергою 

включало такі миколаївські райони, як  Первомайський (на захід від 

Південного Бугу), Врадіївський, Кривоозерський, Березанський, 

Очаківський, Веселинівський, Доманівський, Варварівка, Миколаївський (на 

захід від Південного Бугу) [285, с. 142].  
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Генеральний округ «Дніпропетровськ» (Generalbezirk Dnjepropetrowsk) 

був створений 15 листопада 1941 р. Місцем перебування генерального 

комісара став Дніпропетровськ. Генеральним комісаром генерального округу 

«Дніпропетровськ» було призначено К. Зельцнера (N. Selzner)                                       

(див. додаток З). 

До генерального округу «Дніпропетровськ» увійшли такі гебіти:   

Дніпродзержинськ-місто (район: Дніпродзержинськ-місто), Дніпропетровськ- 

місто (район: Дніпропетровськ-місто),   Дніпропетровськ-область (райони: 

Солоне, Дніпропетровськ-область), Кам’янка-Дніпровська (райони: Велика 

Білозерка, Велика Лепетиха,  Кам’янка-Дніпровська), Кривий Ріг-місто 

(район: Кривий Ріг-місто), Кривий Ріг-область (райони: Широке, Апостолове, 

Кривий Ріг), Нікополь (райони: Нікополь, Томаківка), П’ятихатки 

(Фрайзендорф, П’ятихатки, Криничанськ), Верхньодніпровськ (район: 

Божедарівка, Криничанськ, Щорськ, Верхньодніпровськ) [410]. 2 серпня 

1942 р. відбулося перейменування гебіту Дніпродзержинськ-місто в 

Кам’янське-місто. 15 червня 1942 р. окупанти перевели район Котовка з 

гебіту Новомосковськ в гебіт Петрівка. 1 вересня 1942 р. відбулося 

включення до генерального округу «Дніпропетровськ» розташованої на схід 

від Дніпра частини колишньої Дніпропетровської та Запорізької областей, які 

не увійшли до генерального округу «Крим» [410]. На цей час сформовані нові 

гебіти: Бердянськ (райони: Андріївка, Бердянськ, Ногайськ), Хортиця 

(райони: Хортиця, Червоноармійськ, Новомиколаївка), Гальбштадт (Великий 

Токмак), Новомосковськ (райони: Новомосковськ, Перещепине), Оріхів 

(райони: Гуляйполе, Новозлатопіль, Оріхів), Павлоград (райони: Юріївка, 

Павлоград, Петропавлівка), Петриківка (райони: Котовка, Магдалинівка, 

Петриківка, Царичанка), Покровське (райони: Межова, Покровське), Пологи 

(райони: Куйбишево, Пологи, Чернігівка), Запоріжжя-місто (район: 

Запоріжжя-місто), Синельникове (район: Васильківка, Синельникове) [410]. 

Cтаном на 1 січня 1943 р., коли рейхскомісаріат «Україна» був максимально 

розширений,  до генерального округу «Дніпропетровськ» входили 18 гебітів 
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(45 районів). Як зазначає С. А. Беллецца, «на  відміну від західних регіонів, 

Дніпропетровська область не зазнала військового адміністрування», адже 

«перехід на цивільне управління, призначений на 1 вересня 1941 р., стався 

через кілька днів після оволодіння гітлерівцями обласним центром 

(25 серпня), і ще до того, як уся територія, котра мала стати генеральною 

округою Дніпропетровськ  (нім. Generalbezirk Dnjepropetrowsk), була зайнята 

вермахтом» [244, с. 79].  

15 листопада 1941 р. з Кіровоградської області, а також частково з 

Миколаївської та Одеської областей був утворений генеральний округ 

«Миколаїв» (Generalbezirk Nikolajew). Посаду генерального комісара 

генерального округу «Миколаїв» посідав Е. Оперман (E. Oppermann)                    

(див. додаток К).  

Миколаївський генеральний округ поділявся на південну і північну 

групи округів (гебітів) на чолі з окружними комісарами. Південну групу 

(A Süd) становили Вознесенський, Гайворонський, Миколаївський, 

Новобузький, Олександрштадтський (він же Великоолександрівський), 

Первомайський і Херсонський округи. До північної групи (B Nord) входили 

Бобринецький, Долинський, Кіровоградський, Новомиргородський, 

Олександрівський і  Олександрійський округи [374, с. 20 – 21]. 

1 травня 1942 р. відбулося перейменування міста та гебіту Велика 

Олександівка в Олександрштадт [410]. 1 грудня 1942 р. були об’єднані гебіти  

Миколаїв-місто та Миколаїв-область в гебіт Миколаїв. На 1 січня 1943 р. до 

генерального округу «Миколаїв» входило 12 гебітів і 53 райони: Велика 

Олександрівка (райони: Велика Олександрівка, Березнегувате, Крона, 

Нововоронцовка), Олександрія (райони: Інгулець, Ново-Георгіївськ, 

Онуфріївка, Знаменка), Олександрівка (райони: Олександрівка, 

Єлисаветградка, Кам’янка, Чигирин), Бобринець (райони: Бобринець, Рівне, 

Устинівка, Вітізевка), Херсон (райони: Білозерка, Берислав, Херсон-місто, 

Херсон-область, Калінінське, Снігурівка), Долинська  (райони: Нова Прага, 

Долинська, Новогородка, Петрове), Гайворон (райони: Гайворон, 
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Голованівка, Новоархангельск, Побузьке), Кіровоград (райони: Аджамка, 

Велика Виска, Кіровоград, Компаніївка), Миколаїв (райони: Миколаїв – 

місто, Миколаїв – область, Нова Одеса, Привільне), Новий Буг (райони: 

Баштанка, Казанка, Новий Буг, Володимирівка), Первомайськ (райони: 

Благодатне, Добровеличівка, Вільшанка, Первомайськ – місто, Первомайськ 

– область, Піщаний Брід, Пішковка), Вознесенськ (райони: Арбузинка, 

Братське, Єланець, Вознесенськ) [1, арк. 3 – 3 зв.]. 15 січня 1943 р. німецька 

окупаційна адміністрація об’єднала гебіти Херсон-місто та Херсон-область у 

новий гебіт Херсон, Кіровоград-місто та Кіровоград-область у новий гебіт 

Кіровоград. 15 жовтня 1943 р. окупаційна влада перейменувала гебіт 

Гайворон у Голованівськ. Станом на 1 вересня 1943 р. генеральний округ 

«Миколаїв» містив 13 гебітів: Олександрштадт, Олександрія (Інгулець), 

Олександрівка, Бобринець, Херсон, Долинська, Гайворон, Кіровоград, 

Миколаїв, Новий Буг, Ново-Миргород, Первомайськ, Вознесенськ [410].  

Генеральний округ «Крим» (Generalbezirk Krim) (див. додаток Л) був 

формально створений 1 вересня 1941 р. Фактичне формування території 

генерального округу відбулося 1 вересня 1942 р. із розташованої на південь 

від Нижнього Дніпра частини Миколаївської області, Мелітопольського, 

Нижньосірогозького, Новововасилівського, Приазовського, Веселівського 

районів та районів на південь Запорізької області. Територія напівокругу 

«Таврія» фактично відповідала материковій частині Таврійської губернії в 

межах Дніпровського, Мелітопольського та Бердянського повітів. Місцем 

тимчасового перебуванням генерального комісара став Мелітополь. До його 

складу входили такі гебіти: Якимівка  (райони: Якимівка, Іванівка, Нижні 

Сірогози, Веселе), Олешки (райони: Олешки, Гола Пристань, Скадовськ), 

Генічеськ (райони: Генічеськ, Новотроїцьке, Сиваське), Каховка (райони: 

Горностаївка, Каховка, Каланчак, Чаплинка), Мелітополь (райони:             

Мелітополь-місто, Мелітополь-область, Нововасилівка, Приазовське) [410]. 

Станом на 1 січня 1943 р. до генерального округу «Крим», як і в попередній 

час, входили 5 гебітів (18 районів) [1, арк. 4].   
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Генеральним комісаром генерального округу «Крим» було призначено                  

А. Фрауенфельда (A. Frauenfeld) (див. додаток М). Він таким чином 

характеризував ввірену йому в управління територію: «Спочатку я керував 

половиною округу, у континентальній частині, на північ від Криму, але потім 

війна прийняла такий курс, що сам Кримський півострів ніколи не включать 

в генеральний округ» [135, S. 229].  Щодо майбутнього статусу генерального 

округу «Крим» А. Фрауенфельд зауважував: «На південній українській 

частині генерального округу, проте, все ще були десятки тисяч німецьких 

жінок і дітей, у той час як чоловіки були депортовані. Таким чином, ця 

область повинна розглядатися як будівельна ділянка, яку слід перетворити в 

колонію після війни» [135, S. 217]. 

Друга особливість адміністративно-територіального устрою Півдня 

України під німецьким окупаційним цивільним управлінням в 1941 – 

1943 рр. полягає в тому, що саме на території генерального округу «Крим» 

найбільш яскраво проявляється тенденція, що охопила майже всі 

адміністративно- територіальні одиниці рейхскомісаріату «Україна», й 

отримала своє вираження в незавершеності формування цивільних 

адміністративних структур і перебування цього генерального округу 

фактично під подвійним військово-цивільним управлінням. На Півдні 

України так і не відбулася повна передача влади до рук цивільної 

окупаційної адміністрації, а частина південноукраїнських земель входила до 

складу так званої військової зони, тобто оперативного тилу вермахту, 

глибина якого обмежувалася по мірі просування німецьких військ у глиб 

території СРСР шляхом передачі районів під управління т. зв. цивільної 

окупаційної адміністрації [435, c. 34]. Формування нового адміністративно-

територіального устрою відбувалося за чіткою схемою, коли спочатку 

встановлювалася військова адміністрація, а потім влада передавалася 

цивільній окупаційній адміністрації або ж колаборантським управлінським 

структурам.  
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Зокрема, у Нідерландах, де був утворений однойменний цивільний 

рейхскомісаріат, спочатку вся влада була зосереджена в руках військової 

адміністрації на чолі з генералом А. фон Фалькенхаузеном [365, c. 61]                   

15 травня 1940 р., у день капітуляції Нідерландів, «…у всіх найважливіших 

містах країни були сформовані воєнно-польові комендатури» [365, c. 61]. 

Загалом німецький генералітет виступав проти запровадження цивільного 

управління в окупованих країнах, підтримуючи встановлення там військової 

адміністрації в її класичній формі часів франко-прусської війни, адже 

цивільне управління могло призвести до поширення враження про 

анексіоністські плани Німеччини та послабити вплив військових органів 

[365, c. 57]. Процес передачі влади не завжди вдавалося завершити, тому на 

окупованих територіях встановлювалося правління військових. Потрібно 

чітко диференціювати причини такого кроку з боку керівництва Третього 

рейху. Якщо на Півдні України відмова від передачі влади цивільним 

окупаційним структурам була викликана близькістю Східного фронту, то в 

таких країнах Заходу, як Франція та Бельгія, де військові адміністрації були 

установлені так би мовити у своїй «класичній» формі, такий крок був 

зумовлений, по-перше, расовою другорядністю жителів цих країн, по-друге, 

стратегічним значенням зазначених держав для подальшого вторгнення до 

Англії, по-третє, необхідністю  підтримки видимої формальної самостійності 

окупованих країн, в яких, наприклад, були сформовані такі колаборантські 

структури, як уряд маршала А.- Ф. Петена (у Франції) та комітет генеральних 

секретарів (у Бельгії). 

На території військової зони була встановлена система управління, 

найвищий рівень якої становили командувачі військ оперативного тилового 

району, у підпорядкуванні яких перебували головні польові комендатури. 

Нижче за ієрархією знаходились польові комендатури (фельдкомендатури), у 

віданні яких були в середньому 15 – 20 районів. Своєю чергою польовим 

комендатурам підпорядковувались гарнізонні місцеві комендатури І і ІІ 

(ортскомендатури), які керували 4 – 5 районами [435, c. 36]. Подібна 
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управлінська структура військової зони склалася й на Заході, зокрема, у 

Франції, де на рівні 48 департаментів були створені відповідні польові 

комендатури, на рівні 144 районів – районні комендатури, 10 – 15 з яких 

об’єднувалися в оберпольові комендатури [365, c. 136].  

15 листопада 1941 р. у відання цивільної окупаційної адміністрації, 

тобто міністерства у справах зайнятих східних територій, була передана вся 

територія західніше від Дніпра: райони Миколаєва, Херсона, Нікополя, 

Дніпропетровська [334, c. 102]. Наприкінці 1941 р. більша частина 

Лівобережжя входила до військової зони, кордон між якою і 

рейхскомісаріатом «Україна» проходив по р. Дніпро [435, c. 34]. Лише після 

літнього наступу 1942 р.  німцям вдалося  оволодіти всією територією 

України й 1 вересня 1942 р. території сучасних Херсонської, Запорізької, 

Дніпропетровської областей були передані в підпорядкування  рейхскомісара 

України [435, c. 34]. При цьому формування генерального округу «Крим» так 

і не було завершене, адже до літа 1942 р. його територія була ближнім тилом 

військ вермахту. Через це генеральний округ отримав назву генеральний 

округ «Таврія» (Generalbezirk Taurien), а його адміністративним центром 

стало м. Мелітополь. 9 власне кримських гебітів округу до кінця окупації 

перебували під керівництвом командування вермахту й на їх чолі стояли 

командувачі місцевих частин вермахту (Befehlshaber Krim): генерал піхоти 

Ф. Маттенклотт (серпень 1942 – квітень 1943 рр.), генерал піхоти Х. Аулеб 

(квітень – липень 1943 р.), генерал-майор Ф. Кехлінг (липень – листопад 

1943 р.), генерал-полковник Е. Йенеке (листопад  1943 – травень 1944 рр.) і 

генерал піхоти К. Альмендінгер (травень 1944 р.) [362].  

Третьою особливістю адміністративно-територіального устрою Півдня 

України під німецьким окупаційним цивільним управлінням в 1941 – 1943 

рр. є те, що саме на території Півдня України була сконцентрована найбільша 

кількість «міських» крайзгебітів, до яких належали Дніпропетровськ, 

Запоріжжя, Кам’янське, Кривий  Ріг [425, с. 77]. Це  можна пояснити тим, що 

Північна та Центральна Україна у підсумку радянської модернізації так і 
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залишилися сільськогосподарськими регіонами зі слабким відсотком 

міського населення, натомість на Півдні України  спостерігався  різке 

зростання міського населення з формуванням таких міст – промислових 

гігантів, як Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кривий Ріг і т. д.  З цього приводу 

К. Беркгоф зазначив, що «найгустіше населеною в Райхскомісаріяті була 

Київщина в центрі, історичний край Поділля на південному заході та 

Дніпропетровщина біля вигину Дніпра» [245, c. 47]. Тому для німців було 

досить важливим встановити  жорсткий контроль над ними.  

Скрізь на окупованих нацистами територіях чітко прослідковується 

тенденція в обмеженні діяльності органів місцевого самоврядування. 

Зокрема, у Бельгії «окупаційна влада відмінила також традиційну ще з часів 

середніх віків автономність бельгійських общин» [365, c. 94], зробивши 

наголос на відвертих колаборантів бургомістрів таких найбільших міст, як 

Брюссель, Гент, Льєж, Шарлеруа та ін. У Нідерландах, наприклад, «після 

сформування центральних органів імперського комісаріату, якими керували 

генеральні комісари, у всі 11 провінцій Голландії були призначені німецькі 

уповноважені із завданням спостерігати за діяльністю місцевих властей, за їх 

економічними заходами та „суспільною думкою”» [365, c. 65 – 66]. Не були в 

цьому плані винятком й південноукраїнські землі. Тут після передачі влади 

вермахтом цивільній окупаційній адміністрації «…управління знаходилось у 

руках штадткомісара, який підпорядковувався генерал-комісару» [425, 

c. 101]. В інших містах Півдня України міста почали підпорядковуватися 

штадткомісарам, невеликі містечка – ортскомісарам, які призначалися 

рейхсміністром А. Розенбергом [359, c. 92]. Наприклад, на території 

генерального округу «Миколаїв» існували штадткомісаріати в Миколаїві, 

Херсоні, Кіровограді [377, c. 143]. 

Слід зауважити, що «службовий статус гебітс- та штадткомісаріатів був 

однаковим» [259], адже відповідно до розпорядження А. Розенберга, 

виданого в березні 1943 р., штадткомісари відрізнялися від гебітскомісарів 

тільки компетентністю на окресленій міській території [259]. На чолі 
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міського «крайзгебіту» стояв штадткомісар, який підпорядковувався 

відповідному генеральному комісару. Штадткомісаром Дніпропетровська 

став Клостерман, Кривого Рога – Дюшон, а з початку 1943 р. – Фаубель [367, 

c. 72], Запоріжжя – Гілле [280, c. 139].  

Отже, на території  Півдня України під німецьким окупаційним 

цивільним управлінням в 1941 – 1943 рр. адміністративно-територіальний 

устрій мав таку специфіку: по-перше, наслідування німецькою окупаційною 

адміністрацією при формуванні адміністративно-територіального поділу 

російської дореволюційної та радянської довоєнної традицій; по-друге, до 

кінця окупації частина південноукраїнських земель перебувала фактично під 

подвійним військово-цивільним управлінням; по-третє, відбулося 

виокремлення нацистами в окремі адміністративно-територіальні одиниці – 

«міські» крайзгебіти – найбільших міст регіону, переважна більшість яких 

була зосереджена саме на півдні рейхскомісаріату «Україна». 

 

 

3.3. Структура нацистського окупаційного адміністрування 

 

За «нового порядку» «організація управління на Україні мала кілька 

етапів у своєму розвитку» [201], причому  «спочатку, коли певні області були 

ще недалекі від зони воєнних дій, управління здійснювалось військовими 

органами, а цивільні функції доручались обраним з місцевого населення 

особам» [201]. При цьому припинялася діяльність радянських державних 

установ. Так, майже одразу після встановлення окупаційного режиму в             

м. Миколаєві німецькою владою було оголошено про те, що «всі 

комуністичні та жидівські органи вважаються зачиненими» [105, с. 56]. 

Законодавчу основу системи адміністративного апарату на загарбаних 

територіях України (див. додаток Н) склав наказ А. Гітлера від 17 липня 

1941 р. про управління новоокупованих східних територій. Відповідно до § 5 

наказу окуповані території, підпорядковані рейхсміністру новоокупованих 
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східних територій, поділялися на рейхскомісаріати, які ділилися на 

генеральні округи, а ті своєю чергою – на округи  [118, c. 201]. Згідно з § 6 

згаданого наказу кожен із рейхскомісаріатів очолює рейхскомісар, кожен із 

генеральних округів очолює генерал-комісар, на чолі кожної з округів стоїть 

гебітскомісар [118, c. 201]. При чому «якщо створюється головний район, на 

чолі його стоїть гаупткомісар» [118, c. 201]. Заходи, здійснювані 

рейхсміністром чи рейхскомісарами повинні узгоджуватися «…з 

вищестоячими точками зору інтересів райху, для цього райхсміністр для 

окупованих східних територій повинен підтримувати тісний контакт із 

Верховними установами райху» [118, c. 201 – 202]. Рейхсміністр зайнятих 

східних областей видавав обов’язкові до виконання  розпорядження [99]. 

Рейхскомісар і генеральні комісари призначалися фюрером, керівники 

головних відділень у відомствах рейхскомісара, гаупткомісари і 

гебітскомісари – рейхсміністром окупованих східних територій. У руках 

рейхскомісарів зосереджувалося «…все управління їхніх областей у 

цивільній сфері» [118, c. 201]. При цьому слід враховувати те, що оскільки  

очільники Третього рейху не могли «…застосувати в Україні систему 

нормативних актів, які діяли на теренах Німеччини в повному обсязі…» [417, 

с. 21], то німецька окупаційна адміністрація використовувала локальне 

нормотворення, зокрема елементи радянської правової системи. 

Найвищою ланкою окупаційного цивільного управління на території 

Півдня України був генеральний комісаріат на чолі з генеральним комісаром. 

Генеральний комісар, своєю чергою, перебуваючи в підпорядкуванні 

рейхскомісару Е. Коху, здійснював керівництво генеральним округом 

(Generalbezirk) відповідно до розпоряджень останнього та розпоряджень 

рейхсміністра А. Розенберга. Генеральний комісар генерального округу 

«Крим» А. Фрауенфельд був здивований тим, «…чому було вирішено дати 

німецьким представникам на Сході назву „комісари”,  адже цей термін 

використовувала більшовицька влада» [309, с. 231]. З випуску 

«Мелітопольського краю» від 12 вересня 1942 р. дізнаємося, що «з 1 вересня 
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1942 року керівник округової партійної організації Фрауенфельд прийняв від 

військового управління, як Генеральний Комісар Криму, під свій нагляд 

територію Таврії. Тимчасовою резиденцією Генерального Комісара і його 

штабу є Мелітополь. До території Таврії входять такі територіальні 

Комісаріати: Мелітополь, Якимівка, Каховка, Генічеськ і Алешки. З цього 

часу всі питання невійськового характеру мають вирішуватись лише 

Генеральним Комісаром. Генеральний Комісар на території свого 

Генерального Комісаріату очолює Верховну владу Німеччини» [167]. 

За визначенням С. Беллецци, генеральні комісари були справжніми 

диктаторами в межах своїх генеральних округів [244, с. 79]. Надмірна 

концентрація владних повноважень у руках генерального комісара була 

зумовлена тим, що, як зазначає М. Главацький, німецькі інституції 

перебували «…у реальному ворожому середовищі…» [259]. Свавілля 

генеральних комісарів також було зумовлене  перманентним конфліктом між 

Е. Кохом та А. Розенбергом стовно  окупаційної політики на загарбаних 

територіях СРСР. Через це місцевим нацистським функціонерам доводилося 

займати ту або іншу сторону.  

Наслідком цього стала поява самоуправних дій з боку гебітскомісарів, 

зокрема стосовно «остаточного розв’язання єврейського питання» [262, с. 30]. 

Так, наприклад, «…у генеральній окрузі „Дніпропетровськ” окремі 

гебітскомісари на власний розсуд зараховували до „расово неповноцінних 

народів” вірменське населення» [262, с. 30]. У відповідь на це 1 вересня 

1942 р. генеральний комісар К. Зельцнер розіслав на місця звернення, в якому 

він наголошував, що «вірмени є самостійним плем’ям і не мають нічого 

спільного з єврейською расою. До вірменів потрібно ставитись дружньо, так 

само як і до іншої нейтральної або дружньої нації» [262, с. 30]. При цьому 

жоден із гебітскомісарів, що «…вчинив ці самоправні дії, не був покараний» 

[262, с. 30]. Конкуренція між Е. Кохом та  А. Розенбергом впливала на 

взаємовідносини між генеральними комісарами. А. Фрауенфельд у своїх 

спогадах зазначав, що «у мене було 2 сусіди, що були протеже Еріха Коха, 
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один в Дніпропетровську, інший в Миколаєві, які в дуже зневажливій формі 

в Рівному обговорювали мою поведінку, нібито я вживаю алкоголь у 

непомірній кількості» [135, S. 232]. Характеризуючи стосунки з з Е. Кохом, 

А. Фрауенфельд відзначав: «Більше того, він мене так сприймав, власне як і я 

сам себе, як повністю чужорідне тіло…» [135, S. 224]. 

На слабку координацію з центром значно впливала технічна відсутність 

постійного зв’язку між рейхскомісаром та південноукраїнськими 

генеральними комісарами. З цього приводу  К. Беркгоф зазначає, що «Кохова 

штаб-квартира навіть ніколи не мала телефонного сполучення із 

генеральними комісарами в Миколаєві, Дніпропетровську й Мелітополі» 

[245, с. 49]. Час надходження збірників нормативно-правових актів 

рейхскомісара до безпосередніх управлінців був доволі тривалим, зокрема, 

наприклад, «…штадкомісар Херсона отримував їх у середньому через три 

тижні після видання їх у Ровно» [263, с. 194]. Рух управлінських документів 

у Третьому рейху та на окупованих східних територіях мав наступний 

вигляд: фюрер – райхсміністр східних окупованих областей – райхскомісар 

рейхскомісаріату «Україна» – генеральні комісари генеральних округів – 

гебітскомісари (штадткомісари) – голова районної (міської) управи – 

сільський староста [263, с. 196]. 

Керівництво Третього рейху приділяло значну увагу підбору керівного 

складу для управління окупованими областями задовго до початку              

німецько-радянської війни. Загалом, нацисти «...розраховували створити на 

окупованій радянській території 1050 обласних комісаріатів» [277, с. 85], для 

чого до міністерства східних окупованих територій нацистськими 

керманичами було відправлено 144 офіцера СА, 711 чиновників міністерства 

внутрішніх справ та «Трудового фронту» [277, с. 85]. Особливістю кадрового 

наповнення посад генеральних комісарів стало те, що генеральні комісари 

«…мали досить високі чини в СС, СА, належали до вищого партійного 

чиновництва чи займали раніше високі пости в адміністративному апараті 

Німеччини…» [359, с. 92]. Південноукраїнські генеральні комісаріати 
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очолювали представники Німецького робітничого фронту (оберфюрер СС 

К. Зельцнер), управлінці з впливових земельних організацій в Націонал-

соціалістичній німецькій робочій партії  та міністерства закордонних справ  

(А. Фрауенфельд), командувачі елітних збройних формувань (групенфюрер 

Націонал-соціалістичного авіакорпусу Е. Оперман). У той же час на посади 

генеральних комісарів в інших генеральних округів рейхскомісаріату 

«Україна» були призначені представники органів місцевого самоврядування 

(у генеральному окрузі «Житомир» К. Клем), керівники регіональних 

відділень Німецького робітничого фронту (в генеральному окрузі «Київ» 

В. Магунія) або Штурмових загонів (в генеральному окрузі «Волинь – 

Поділля»  Г. Шене).  

А. Фрауенфельд доволі детально здійснив опис свого призначення на 

посаду генерального комісара у вересні 1941 р. [135, S. 215]. За спогадами             

А. Фрауенфельда, він «…не зовсім зрадів цьому наказові…» [135, S. 216]. Як 

зазначає А. Фрауенфельд, генеральний округ «Крим» розглядався німцями як 

одна з найкращих областей на Сході, тому за посаду її керівника відбувалася 

доволі гостра боротьба між кандидатами з боку різних інституцій рейху:                       

Г. Гіммлера, Р. Лея та Е. Коха [135, S. 216 – 217]. Проте, за визначенням 

друга  А. Фрауенфельда, статс-секретаря в міністерстві внутрішніх справ 

Штуккарта, А. Гітлер вирішив призначити саме його на посаду генерального 

комісара з такими словами: «Крим отримує Фрауенфельд, який ніколи не 

прислужував і завжди ухилявся, коли я хотів дати щось хороше» [135, 

S. 217]. 

Генеральні комісари виконували широке коло обов’язків. По-перше, 

генеральні комісари здійснювали контроль за роботою підлеглих йому 

чиновників. Для цього вони проводили наради з представниками окупаційної 

адміністрації нижчої ланки [205]. Генеральні комісари здійснювали регулярні 

інспекційні поїздки. У «Верхнєдніпровські газеті» характеристизується цей 

обов’язок генерального комісара генерального округу «Дніпропетровськ»  

К. Зельцнера: «…Генеральний Комісар Клаус Зельцнер завжди вважав своїм 
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найважливішим завданням розв’язувати справи по керуванню округою не 

тільки за письмовим столом, але також найближче знайомитись особисто зі 

своїми гебітскомісарами й з місцевим населенням, тому генерал-комісар 

вважає за свій обов’язок весь час особисто довідуватись про стан відбудовної 

роботи в його Генеральній окрузі» [145]. Наприклад, наприкінці літа 1943 р. 

генеральний комісар  К. Зельцнер провів інспекційну подорож по 

генеральному округу «Дніпропетровськ», під час якої відвідав Кам’янське, 

Верхньодніпровськ, П’ятихатки, Кривий Ріг, Нікополь, Петриківку, 

Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, Гальбштадт, Пологи і Бердянськ 

[207; 217]. Подібний візит  було здійснено 24 липня 1943 р. до Генічеська 

генеральним комісаром генерального округу «Крим» А. Фрауенфельдом, де 

він зустрівся з представниками Генічеського, Ново-Троїцького та Сиваського 

районів [141].  

По-друге,  генеральні комісари брали активну участь у нацистських 

агітаційно-пропагандистських заходах, зокрема в нарадах [158; 161], 

пропагандистських візитах та заходах з нагородження, які зазвичай 

проходили в урочистих умовах, прийомах [153; 156; 194; 219; 225; 232], 

пропагандистських зустрічах з місцевими жителями [203; 204; 206]                          

(див. додаток П). Зверненням генеральних комісарів до населення надавалося  

особливе місце у місцевій пресі [140]. У кінці червня 1943 р. генеральний 

комісар А. Фрауенфельд прийняв участь в нагородженні медаллю для 

народів, які живуть на Сході місцевих жителів: 1) І. Курило-Кримчака – 

бургомістра Мелітополя;  2)  А. Зубашева – обласного і головного лікаря 

Мелітополя; 3) П. Селецького – керівника фінансового відділу Мелітополя; 

4) С. Приступу – бургомістра Кізіяру і т. д., всього 36 особи [184].  

По-третє, генеральні комісари приймали участь у регулюванні 

господарського життя окупованих територій [100]. Одним з основних 

напрямків господарської діяльності генеральних комісарів була відбудова 

економічного потенціалу підконтрольних областей. Під час візиту до  

м. Запоріжжя 19 серпня 1943 р. генеральний комісар К. Зельцнер у своєму 
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виступі зазначив: «Я відвідав 16 округ і впевнився, що праця українців і в 

сільському господарстві і на підприємствах йде дружно і добре» [216]. Він 

додав, що у Запоріжжі, як і у Дніпропетровську «…робота здійснюється так, 

як цього потребують наші спільні інтереси» [216]. При цьому, на його думку, 

«тут, на Сході, провадиться велика робота. Така велика робота проходить не 

тільки тут, у вас, але й на Заході – в Польщі, Норвегії, Франції та 

балканських державах» [216]. З випуску газети «Мелітопольський край» від 

22 травня 1943 р. дізнаємося, що «за пропозицією Генерал-комісаріата, 

інженером проведена нівеліровка ріки Молочної і заболочених місцевостей з 

метою з’ясування обсягу гідротехнічних робіт по осушенню вогнищ 

розмноження малярійного комара» [178].   

По-четверте, генеральні комісари санкціонували діяльність тих чи 

інших релігійних організацій. Зокрема газета «Мелітопольський край» від  

27 березня 1943 р. повідомляє про те, що генеральний комісар генерального 

округу «Крим» А. Фрауенфельд надав «…повноваження на служительське 

керівництво Таврійською єпархією автономної автокефальної церкви – 

архімандриту о. С. Охотенко, а на служительське керівництво Таврійською 

єпархією автономної ортодоксальної церкви – єпископу владиці Серафиму» 

[173].  

Основні напрямки діяльності генерального комісара відображає 

структура його адміністративного апарату. Зазвичай він складався з таких 

головних відділів: по-перше, центрального управління, до якого входили 

відділи штату, бюджету та звітності, заготівлі, головного бюро і архіву, 

статистики, квартирного та продовольства, транспорту і конвою, головної 

каси; по-друге, відділу політики, що складався з таких відділів: загальної 

частини, охорони, національності та політики поселень, політики культури, 

економіки, господарства, робітничої та соціальної політики, молоді, жіночого 

життя, пропаганди, загального управління, праці, медицини, ветеринарії, 

права, фінансів, науки і культури; по-третє, відділу господарства, куди 

входили відділи промислового господарства, продовольства і сільського 
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господарства, лісового та паливного господарства, залізничних шляхів та 

пошти, створення і регулювання цін, банків та валюти, торговельної політики 

і регулювання вексельного курсу; по-четверте,  технічного відділу, до якого 

входили технічний відділ та відділ шляхів сполучення [425, с. 99]. 

Наприклад, у генералкомісаріаті генерального округу «Миколаєва» «всі 

окупаційні управління складались з 35 відділів, кожний з яких відповідав за 

окрему ділянку управління» [377, с. 144].  Проте основних відділів у 

згаданому генеральному комісаріаті було 12, до переліку яких належав відділ 

центрального правління, якому підпорядковувались 10 відділів. Крім того, 

«перший відділ (спецвідділ) підпорядковувався безпосередньо генеральному 

комісару чи його постійному представнику» [377, с. 144] й тут працювали 

тільки німці, яких нараховувалось 155 осіб [377, с. 144].  

На рівні гебіту (Gebiet) або округи управлінські функції були 

зосереджені в гебітскомісаріаті, на чолі яких стояли гебітскомісари, яким 

«…належали практично всі владні повноваження, що поширювалися на 

підконтрольну їм територію» [259]. Гебітскомісари видавали обов’язкові до 

виконання розпорядження та накази в межах власного гебіту [93; 143]. При 

цьому «…більшість ґебіткомісарів мали в розпорядженні двох-трьох 

помічників німецького походження» [245, с. 49], адже «…так було постійно 

через принцип не призначати на такі посади угорців, румунів або інших 

військових союзників» [245, с. 49]. Саме вони «…здійснювали управління 

відповідними територіями від імені „фюрера”, але отримували вказівки 

безпосередньо від генерального комісара…» [259].  Загалом же структура 

апарату цивільного управління гебітскомісара «…на території окремого 

гебіту була спрощенням структури Рейхскомісаріату й передбачала 

однойменні управління та відділи» [280, с. 139]. При цьому «різниця 

полягала в тому, що деякі підвідділи об’єднувались, а інші навпаки, 

розділялися, що не було істотним відносно виконуваних ними функцій» [359, 

с. 93]. Гебітскомісари затверджували головні кадрові призначення в межах 

власних гебітів. Наприклад, мелітопольський гебітскомісар здійснив 
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затвердження директора фельдшерської школи в м. Мелітополі доктора 

медицини та доктора медичних наук К. Яцута [172]. Зазвичай  саме 

гебітскомісари проводили координацію робіт з відновлення господарства на 

ввірених їм гебітах. До функцій гебітскомісара входила також певна каральна 

функція. Випуск бердянської газети «Світанок» від 6 травня 1943 р. 

повідомляє про те, що бердянський гебітскомісар покарав трьох осіб одним 

роком тюрми за ухиляння від трудової повинності [226]. Як і генеральні 

комісари, гебітскомісари проводили регулярні інспекційні поїздки [144]. 

Апарат управління гебітскомісара поділявся на головне бюро, яке 

включало відділ штату, бюджету, звітності та платежів; відділ політики, до 

якого входили відділи політики, загального управління, праці, медицини, 

ветеринарії, земельного управління, фінансів, науки і культури; відділ 

господарства, який поділявся своєю чергою на такі відділи: промислового 

господарства, продовольчого господарства, лісового і паливного 

господарства, регулювання цін; технічного відділу, який складався з відділів 

«Техніка» і «Дорожній рух» [425, с. 100]. Практикувалося об’єднання однією 

особою декількох посад. Наприклад, на Мелітопольщині п. Зауер посідав 

посади завідувача господарського відділу та завідувача фінансової частини 

гебітскомісаріату, що «…надавало впевненість у безболісному проведенні 

всіх заходів, як у сфері фінансування роботи з відновлення промисловості, 

так і постачання всіма необхідними матеріалами і, зокрема, паливом» [185]. 

29 липня 1941 р. вермахт заборонив призначати місцевих мешканців  

на адміністративні посади, вищі від рівня районів [245, с. 49 – 50]. Внаслідок 

цього «…так звана «українська допоміжна адміністрація, як її називали 

загалом, могла складатися лише з посадовців районової управи або міської, 

містечкової чи сільської управ, що їх завжди очолювали чоловіки – голови 

районів, міські бургомістри та сільські старости» [245, с. 50]. На початку 

нацистської окупації в Дніпропетровській області з ініціативи  похідної 

групи Організації українських націоналістів С. Бандери було утворене 

обласне управління в Дніпропетровську. Айнзацгрупа С (розвідувальна 
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частина нацистської служби безпеки)  в донесенні від 12 листопада 1941 р. 

характеризує згадані події: «Вже відразу після німецької окупації виникло 

обласне управління в Дніпропетровську. Керівництво здійснював проф. 

Олійниченко. Управління було сформоване за згодою воєнного 

коменданта… Воєнний комендант, полковник фон Альберті, схвалив 

створення цього „обласного управління” не лише як органу допомоги для 

воєнного командування, але і як певної форми власного українського 

суверенітету… Унаслідок цього це обласне управління почало меншою 

мірою займатися практичними справами, а розгорнуло натомість політичну 

діяльність» [119, с. 48–49]. Вбачаючи загрозу в діяльності націоналістичного 

підпілля, восени 1941 р. айнзацкоманда 6 СД заарештувала заступника 

голови та шість начальників відділів зазначеної української територіальної 

адміністрації [309, с. 180]. 

На чолі районної управи стояв начальник управи (інша назва посади, 

яка зустрічається в документах, «начальник району», «районний бургомістр», 

«шеф району», «старшина району» [377, с. 144]), який призначався 

комендантом місцевої комендатури або гебітскомісаром [367, с. 73]. 

Наприклад, на Дніпропетровщині Васильківську районну управу очолював 

Штейнбреннер, Синельниківську районну управу – Блох, Криничанську 

районну управу – Цівка, райуправу у Павлограді – Гервег  [367, с. 72]. Після 

того, як начальник районної управи закінчував формувати свій апарат, він 

мав подати до місцевої комендатури на затвердження кандидатів на посади 

бургомістрів місцевих населених пунктів. Начальник районної управи 

«…відповідав за всі підлеглі йому місцеві заклади, господарство і повинен 

був забезпечувати „спокій та безпеку”, організовувати „вилучення” продукції 

для рейху і задовольняти потреби армійських підрозділів» [367, с. 73]. 

Районні управи виконували широке коло обов’язків від контролю за 

чисельністю худоби до збору металобрухту [96]. Районні управи у своїй 

структурі мали такі відділи: загального управління, поліцейський, 

пропаганди, просвіти, охорони здоров’я, фінансовий, будівельний, 
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промисловий, постачання, трудових ресурсів. При цьому, як зазначає 

нідерландський історик К. Беркгоф, «офіційно голови районів займалися 

лише лісокористуванням, постачанням деревини та фінансовими податками» 

[245,  с. 50].  

 Процес створення міських управ був започаткований відповідними 

наказами німецьких військових комендатур, які оголошувалися серед 

німецьких військових частин та присутніх у місті установ та в яких йшлося  

про «…перехід певного населеного пункту під її владу» [261, с. 137]. Одна з 

перших українських міських управ за активної участі місцевих членів ОУН 

була утворена у м. Дніпропетровськ наприкінці 1941 р. на чолі з головою                        

П. Соколовським, секретарем Е. Фабером, помічником голови Я. Кастом 

[367, с. 73].  На території одного міста могли існувати декілька управ так як 

це було, наприклад, у м. Запоріжжя [21, арк. 1]. Допоміжну міську управу 

очолював обербургомістр або голова міста. Наприклад, у різний час на чолі 

Запорізької міської управи стояли обербургомістр Г. Вібе та голова міста  

С. Колесніков. З газети «Мелітопольський край» від 20 березня 1943 р. 

дізнаємося, що «у вівторок 16 березня в гарно вбраному приміщенні 

Міського Управління відбулось введення на посаду нового бургомістра міста 

проф. Курило-Кримчака» [172], яке здійснив місцевий гебітскомісар. Під час 

церемонії була вшанована пам’ять померлого німця Классена, який був 

першим бургомістром Мелітополя після відходу радянських військ [172].  

Місцева періодика дає перелік керівних посад Запоріжжя станом на 

лютий 1943 р.:  Колісник – голова міста, Мітнальов – заступник голови міста, 

Шилов – міський голова нової частини міста, Козачок – завідувач відділу 

освіти, Ралко – завідувач відділу пропаганди, Могучий – редактор газети 

«Нове Запоріжжя», Бірковський – завідувач відділу освіти нової частини 

міста, Жосан – завідувач відділу пропаганди нової частини міста, Науменко – 

завідувач відділу охорони здоров’я, Заіка – директор курсів німецької мови, 

Глотов – завідувач міського господарства, Дзяланський – завідувач 
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промислового відділу, Фролов – завідувач ремонтно-будівельного відділу 

[210]. 

Намагаючись отримати підтримку з боку представників місцевих 

управ, німецькa окупаційна адміністрація здійснювала нагородження їх 

керівництва. «Враховуючи значні заслуги І. Курила-Кримчака в 

адміністративній роботі, у червні 1943 р., під час відвідування Мелітополя 

рейхсміністром окупованих Східних областей А. Розенбергом, його та ще 35 

жителів південно-західних районів області нагородили „Медаллю для 

народів Сходу” („Ostvolk medal”)» [403, с. 23]. Також «у вересні того ж року 

Іларіон Курило-Кримчак був нагороджений ще однією такою медаллю 

генерал-комісаром Криму Фрауенфельдом у резиденції останнього» [403, 

с. 23]. 

При зміні підпорядкування місцевих установ могла виникати 

плутанина з їх функціонуванням. Обласний історичний архів  (м. 

Дніпропетровськ)  з вересня 1941 р. був підвідомчим відділу просвіти 

обласної управи. З 10 червня 1942 р. відділ просвіти обласної управи 

перейшов у підпорядкування генерального комісаріату. У зв’язку з цим 

виникло питання грошового та господарчого забезпечення архіву, а також 

отримання керівних розпоряджень з архівної справи [3, арк. 147]. 

 Міському голові підпорядковувалися завідувачі численних відділів. 

Наприклад, на І квартал  1942 р. в Запорізькій міській управі нараховувалось 

497 осіб. Однак «…чим меншу кількість населення мало місто, тим меншою 

була і кількість чиновників управи» [377, с. 144]. Міська управа мала 

розгалужену структуру, зокрема, станом на 18 грудня 1942 р. до складу 

Запорізької міської управи входили головний відділ (завідувач  М. Ноздря), 

фінансовий відділ (завідувач  О. Міткальов), відділ народної освіти 

(завідувач Я. Козачек), відділ міського комунального господарства (завідувач  

В. Глотов), житловий відділ (завідувач  С. Токар), відділ соціального 

забезпечення (завідувач В. Шовкопляс), відділ охорони здоров’я (завідувач 

С. Науменко), промисловий відділ (завідувач С. Дзяланжий)  [39, арк. 45 – 
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54]. Відповідно до розпоряджання по Запорізькій українській допоміжній 

управі від 15 вересня 1942 р. з 16 вересня по новій системі допоміжної 

управи встановлювався такий розпорядок роботи: робочий день з 7.30 до 

17.00 з перервою на обід з 12.30 до 14.00; в суботу робочий день тривав з 7.00 

до 13.00 без обідньої перерви [22, арк. 28]. Подібну структуру мала  

допоміжна управа у Херсоні [102]. При міських управах могли створюватися 

різноманітні комісії. Наприклад, в 1943 р. при Запорізькій допоміжній 

міській управі створено комісію з підготовки та проведення п’ятдесят 

четвертої річниці із дня народження А. Гітлера [212]. Чиновники місцевих 

управ відповідали за укладання і розірвання шлюбів [162].  

Міські управи мали змогу самостійно розробляти власні бюджети. 

Співробітники міських управ вели ретельний облік прибутково-видаткового 

кошторису [19]. Не маючи ніяких вказівок від центральних органів влади 

щодо запровадження прибутків та видатків, фінансовий відділ Херсонської 

міської управи вже 12 вересня 1941 р. подав міській управі проєкт про 

тимчасове запровадження на терені Херсона податків та прибутків міського 

бюджету на 4 місяці (вересень – грудень) 1941 р., який і був затверджений 

[149]. Наприклад, бюджет Херсонської міської управи на 1942 рік був 

складений фінвідділом в обсязі: по прибутках 23 850 тис. карбованців, по 

видатках 23 850 тис. карбованців [149]. Виконання міського бюджету 

Херсона за півріччя  становило: по прибутках 16 806 тисяч карбованців і по 

видатках 10 548 тисяч карбованців [149].   

Структурним підрозділом міської управи була поліція, головним 

завданням якої була підтримка порядку та здійснення каральних акцій 

відносно порушників наказів німецького командування. Наприклад, за 

«нового порядку» в Запоріжжі діяло шість відділків поліції, зокрема три в 

Старій частині міста і три в Новій [280, с. 155]. Загалом чисельність штату 

поліції в Запоріжжі нараховувала 368 осіб [280, с. 155]. Поліція набиралася 

переважно з місцевого населення. Головними мотивами працевлаштування 

для місцевих жителів у поліції були не лише прагнення працевлаштуватися й 
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отримувати гарантований пайок, а й особисті мотиви, зокрема невдоволення 

радянською владою. 

Окремий елемент окупаційної адміністрації становила система судів. 

Судова влада була представлена низкою судів з філіалами для населення 

німецького та ненімецького походження. Мирові суди або суди шліхтерів  

розглядали місцеві дрібні майнові суперечки, питання визначення 

громадського статусу (здебільшого сімейно-правового характеру), їх 

компетенція не поширювалася на громадян рейху, фольксдойче, євреїв та 

ромів [263, с. 90; 65; 66]. Місцеві кримінальні суди або суди шеффенів 

розглядали незначні правопорушення, вчинені представниками місцевого 

населення, їх компетенція не поширювалася на громадян рейху, 

фольксдойче, євреїв, ромів, службовців органів місцевого управління і 

поліційного апарату [263, с. 90].  

 У м. Херсоні з вересня 1942 р. «…почав функціонувати український 

мировий суд шліхтерів по цивільних справах та шеффенів – по кримінальних 

справах» [155]. Саме ж місто було розподілено на три судові дільниці [150]. 

При чому «в кожній дільниці окремі: суддя, шліхтер по цивільних справах і 

суддя шеффен по кримінальних справах» [150].  Газета «Голос Дніпра» 

зазначає, що «три місяці судової роботи українських суддів практично 

довели своєчасність та доцільність організації допоміжного місцевого суду, 

що був утворений відповідно до постанов Райхсміністра зайнятих східних 

областей…» [155]. Місцевий цивільний суд «…розв’язав 190 справ, які по 

роду розподіляються так: аліментні – 4l, всиновлення та виховання дітей – 

33, настановлення опікунів та піклувальників – 6, визнання безвісно 

відсутніх за померлих – 8, затвердження в правах спадщини – 12, про 

виселення та  комірне – 21, про майнові суперечки – 69; з них закінчено за 

примиренням сторін – 5l справа» [155].  При цьому «…кримінальний суд 

розв’язав 61 справу, за якими притягалося до відповідальності 74 особи за 

правопорушення та проступки, із загрозою покарання штрафом до 10 тисяч 

карбованців, арештом до 6 тижнів та тюрмою до 2 років» [155]. Зокрема, за 
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кваліфікацією ці справи розподіляються так: крадіжки – 6 справ; засуджено 

10 осіб; побої  – 30 справ; засуджено 28  осіб;  образи – 19 справ;  засуджено 

12 осіб; наклеп – 6 справ;   засуджено  4 особи [155]. У м. Пологи для 

населення ненімецького походження були організовані суд по кримінальних 

справах та мировий суд для рішення громадських справ. При цьому «справи 

осіб німецького походження підлягають розгляду в Німецькому Суді в 

м. Гальбштадті» [209]. Окрім звичайних судів, діяли також надзвичайні суди 

[151; 154; 157; 229]. Місцева преса повідомляла про активну роботу судів за 

«нового порядку» [142; 199; 230]. 

Встановлення «нового порядку» на території Півдня України мало 

своїм наслідком часткове відновлення органів місцевого самоврядування в 

сільській місцевості, діяльність яких у довоєнний радянський період була 

фактично знівельована. У Радянському Союзі основними органами 

самоврядування на селі були сільські ради. Будь-які прояви місцевого 

самоврядування на території Української РСР були «зачищені» 

комуністичним режимом, оскільки висувати кандидатів до місцевих рад мали 

партійні структури та громадські організації. При цьому «…рівень роботи 

рад та їх склад не повною мірою відбивали політичні реалії того часу» [418, 

c. 6 – 7], адже колгоспники як опора радянської влади на селі продовжували 

бути в них слабко представленими. Через те, що на початку колективізації в 

сільських радах залишався великий відсоток селян-одноосібників, 31 січня 

1931 р. Центральний виконавчий комітет СРСР ухвалив постанову про 

дострокові перевибори сільських рад і райвиконкомів у районах суцільної 

колективізації, в якій наголошувалось на необхідності «...провести 

дострокові перевибори сільських рад, склад яких засмічений чужими 

елементами і які не змогли, спираючись на батрацькі і бідняцько-середняцькі 

маси селянства, стати на чолі соціалістичної перебудови села і керувати 

колгоспним рухом, а також провести перевибори всіх сільських рад у 

районах суцільної колективізації під кутом посилення їх керівного впливу в 
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соціалістичній перебудові села і більшого залучення в них                      

батрацько-бідняцьких верств населення і активу колгоспників» [114].  

Після встановлення «нового порядку» на селі відбувалося 

запровадження елементів виборної демократії на основі залучення до 

управлінської діяльності нижчого рівня лояльного місцевого населення у 

формі сільських управ. Сільські управи здійснювали всебічний облік 

місцевого населення (за роком народження, національністю, професійною 

зайнятістю, освітою) [98, арк. 22]. Крім того, в межах сільської управи 

вирішувалися такі проблеми: збір податків, забезпечення німецьких 

військових необхідними поставками, пошук для них квартир, надання 

робочої сили, розшук червоноармійців та партизан, вилучення в населення 

зброї, боєприпасів, радіоприймачів і фотоапаратів, дотримання 

світломаскування, прибирання вулиць, проведення сільськогосподарських 

робіт, виконання антиєврейських обмежень [367, с. 74].  

У період німецької окупації на Півдні України, як і загалом у 

рейхскомісаріаті «Україна», управлінською діяльністю на селі опікувався 

староста, який «…мав секретаря і, можливо, інших помічників» [245, с. 125]. 

Cтароста отримував накази від шефу району у друкованій чи усній формі, 

передаючи їх у подальшому селянам [245, с. 125]. Старости призначалися 

бургомістром районної управи за згодою окупантів або ж обиралися на 

альтернативній основі з місцевих жителів. Наприклад, 17 жовтня 1941 р. у                 

с. Орловка (нині Приморський район Запорізької області) відбулися вибори 

старости сільської управи, зокрема на посаду старости претендували 5 

жителів села [280, с. 153]. За виконану роботу старости «…отримували 

щомісячну державну платню, яка залежала від розміру села та варіювалася 

(принаймні офіційно) від п’ятдесяти до шістдесяти німецьких марок або, за 

офіційним еквівалентом, від 500 до 600 карбованців Райхскомісаріяту» [245, 

с. 125]. Постать старости була центральною в організації «нового порядку» 

на селі. Місцева преса наголошувала на позитивній ролі постаті сільського 

старости у відбудові місцевого господарства (ремонт мостів й шляхів, 

відновлення церков, поновлення кооперацією торгівлі, налагодження 
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господарювання в колишніх колгоспах, ремонт шкільних приміщень) [218]. 

Старости сільських управ несли пряму відповідальність за  здачу м’яса 

окупаційним структурам [92, арк. 91]. У разі  невчасної здачі відомостей 

німецькій окупаційній адміністрації старости підлягали накладанню штрафів 

[95, арк. 1]. 

Отже, на Півдні України за «нового порядку» склалася типова 

управлінська організація влади, притаманна й іншим територіям, які увійшли 

до складу  рейхскомісаріату «Україна». На південноукраїнських землях 

німецька цивільна окупаційна структура набула такого вигляду: «генеральні 

комісари – гебітскомісари – штадткомісари – місцеві допоміжні управи». При 

цьому, якщо в довоєнний час органи місцевого самоврядування були 

позбавлені реальної влади й не могли представляти інтереси місцевого 

населення в сільській місцевості, виступаючи лише прикриттям компартійної 

диктатури, то задля отримання лояльності з боку місцевих жителів нацисти 

запровадили контрольовані німецькою окупаційною адміністрацією 

елементи виборності на альтернативній основі. 

* * * 

Таким чином, не зважаючи на суворий ідеологічний  примат расової 

теорії, німці проводили доволі гнучку політику по відношенню до 

адміністративно-територіальної організації окупованих територій як у 

Західній, так і Східній Європі. Через це територіальна організація  

окупованих українських земель у формі поділу на рейхскомісаріати не була 

унікальним явищем, аналогічні приклади адміністративно-територіального 

устрою окупованих країн існували в Західній та Північній Європі, де 

існували  рейхскомісаріат «Норвегія» та рейхскомісаріат «Нідерланди».   

Встановлений режим на Півдні України після відступу  частин Червоної 

армії  можна окреслити як воєнну окупацію з подальшою анексією, хоча 

південноукраїнські землі так і не стали складовою частиною Третього рейху. 

На території Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей  (без 

трьох західних районів)  у 1941 – 1942 рр. було встановлене  німецьке 
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окупаційне цивільне управління у формі генеральних округів  

«Дніпроперовськ», «Миколаїв» та «Крим» рейхскомісаріату «Україна».                     

Адміністративно-територіальний устрій Півдня України під німецьким 

цивільним окупаційним управлінням був організований у формі поділу на 

генеральні округи – гебіти – райони. У 1941 – 1943 рр. на Півдні України під 

німецьким цивільним управлінням склався комплекс особливостей 

адміністративно-політичного характеру. По-перше, близькість Східного 

фронту зумовила фактично подвійне підпорядкування регіону  військовій та 

цивільній окупаційній владам, що особливо яскраво виявилося на прикладі 

генерального округу «Крим», материкова частина якого входила  

безпосередньо до складу рейхскомісаріату «Україна», а півострів Крим 

залишався у віданні німецького військового командування. По-друге, такі 

найбільші міста Півдня України, як Дніпропетровськ, Запоріжжя, 

Кам’янське, Кривий  Ріг, що опинилися під німецьким окупаційним 

цивільним управлінням, були виділені в окремі округи (крайзгебіти). 4 з 5 

«міських» крайзгебітів рейхскомісаріату «Україна» були розташовані саме на 

території Півдня України, що можна пояснити  потребою окупантів  

контролювати  людський та промисловий потенціал найбільших міст регіону. 

По-третє, сповідуючи прагматичний підхід в організації управління 

окупованими радянськими територіями, Третій  рейх використовував вже 

перевірену практикою дореволюційну модель поділу на губернії  та 

радянську довоєнну модель поділу на райони. 

У 1941 – 1943 рр.  на Півдні України під німецьким окупаційним 

цивільним управління склалася типова система управління, центральну роль 

в якій  відігравала постать генерального комісара.  На рівні генерального 

округу окупаційним органом управління був генералкомісаріат, гебіту – 

гебітскомісаріат, «міського» гебіту – штадткомісаріат.  З метою залучення до 

роботи окупаційних структур  місцевого населення  нацистами створювалися 

допоміжні місцеві управи  (районні управи на рівні районів та міські управи 

на рівні міст, сільські управи на рівні сіл) та запроваджувалися елементи 

виборної демократії в сільській місцевості у формі виборів сільських старост. 
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РОЗДІЛ 4  

НАЦИСТСЬКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НА ПІВДНІ 

УКРАЇНИ 

4.1. Функціонування колгоспно-радгоспної системи за 

нацистського «нового аграрного ладу» на Півдні України під німецьким 

окупаційним цивільним управлінням 

 

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. З цього приводу американський історик Т. Снайдер слушно 

зазначає: «Політична економія як комуністів, так і нацистів залежала від 

колективів, що контролювали соціальні групи і відбирали їхні ресурси. 

Колгосп, що від  1930 року слугував Сталінові для великого перетворення 

радянського села, із 1941 року застосовувала німецька окупаційна влада» 

[370, с. 403]. Використання  нацистськими окупантами  радянських 

довоєнних організаційно-правових форм ведення сільського господарства дає 

підстави здійснити порівняння аграрної політики обох тоталітарних режимів, 

адже, за визначенням Т. Снайдера, «порівняння між очільниками і системами 

розпочалися в ту ж мить, коли Гітлер прийшов до влади. Між 1933 та                    

1945 роками сотні мільйонів європейців мусили зважувати те, що їм було 

відомо про  націонал-соціалізм та сталінізм, щоб приймати рішення, які часто 

вирішували їхню долю. … Це стосувалося голодуючих українських селян, 

частина яких сподівалася на німецьке вторгнення, що поклало б край їхній 

біді» [370, с. 404]. На думку нідерландського історика К. Беркгофа, більшість 

офіційних заходів нацистів «…таки вказували на тяглість довоєнної політики 

совєтської влади» [245, с. 127].  

Основи колгоспно-радгоспної системи були закладені під час 

проведення суцільної колективізації ВКП(б) в 1928 – 1933 рр. За 

підрахунками  Ю. Котляра, до початку суцільної колективізації «на Півдні 
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України в 1927 р. було створено 110 комун, 731 артіль, 1366 товариств зі 

спільного обробітку землі та 2822 машинно-тракторних товариства» [424].  

Під час суцільної колективізації на Півдні України було розкуркулено 41 323 

двори селян й до травня 1930 р. в Миколаївському окрузі було 

колективізовано 79 %, в Херсонському – 78,2 %  усіх господарств [412]. 

Станом на 1 жовтня 1932 р. на території Дніпропетровської області було 

створено 3 399 колгоспів, а на 1 січня 1935 р. – 3 772, при чому загалом на 

цей час колективізацією було охоплено   93,5 % селянських господарств 

області [112, с. 205].   

А. М. Бахтін визначив регіональні особливості колективізації на Півдні 

України [243, с. 53]. По-перше, зважаючи на великий  відсоток заможного 

селянства на Півдні (до 1917 р. переселенці з інших територій України мали 

змогу отримати тут до 30 га землі), ідея колективізації сільського 

господарства в цьому регіоні так і не отримала значної підтримки серед 

населення села.  По-друге, на Півдні України масштаби розкуркулення були 

більшими, ніж в інших регіонах України. По-третє, у Південній Україні 

колективізація здійснювалася повільними темпами, особливо в 1929 – 

1930 рр., а після сталінської статті «Запаморочення від успіхів» у колгоспах 

залишилось близько третини їх членів.  

Визначимо характерні риси німецької політики в аграрній сфері в            

1918 р. та 1941 – 1943 рр. на Півдні України. По-перше, як у 1918 р., так і в 

1941 – 1943 рр. політиці німців в аграрній сфері були властиві експропріації 

та реквізиції. При цьому поставка продовольства з території України до 

Німеччини в 1918 р. регулювалася міжнародно-правовими угодами. Як 

вказують австрійський дослідник В. Дорнік та німецький історик П. Ліб, «ще 

під час просування військ на територію України та на початку періоду 

окупації було окреслено найважливішу мету, а саме „брати продовольство”; 

реквізиції були повсякденною справою», на чому особливо наголошував 

австрійський цісар Карл [389, с. 271].  По-друге, в обох випадках на Півдні 

України німецька влада не наважувалася розглядати голод як 
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дисциплінарний захід й доволі пильно слідкувала за забезпеченням місцевого 

населення продовольством. По-третє, на відміну від 1918 р., коли німці навіть 

зробили спробу налагодити вільну торгівлю, у 1941 – 1943 рр.  нацисти на 

захоплених територіях використовували планово-адміністративні методи 

управління сільським господарством, успадковані від радянської влади.  

По-четверте, як у 1918 р., так і в 1941 – 1943 рр. німецька влада здійснила 

спробу запровадити елементи земельної реформи, при чому, як зазначає  

Б. Малиновський, у 1918 р. розуміння основних напрямів та змісту земельної 

реформи П. Скоропадським й німецькою владою збігалися [427].  

На момент вторгнення до Радянського Союзу нацисти вже зуміли 

накопичити на території Східної Європи певний досвід щодо використання 

існуючих організаційних форм ведення господарювання. Наприклад, у 

дистрикті «Галичина» «…земля колгоспів проголошувалась власністю уряду             

Генерал-губернаторства та передавалась селянам у тимчасове користування», 

а радгоспи отримали статус лігеншафтів [322, c. 53]. Загалом у польському            

Генерал-губернаторстві «відбувалося перенесення тих форм та методів 

господарювання, що утвердилися в Німеччині після приходу до влади                       

А. Гітлера» [423]. Однак, на відміну від безпосередньо включених до рейху 

земель, поміщицькі маєтки та великі сільські господарства не 

експропріювались, а отримували додаткову підтримку у виглядів кредитів та 

добрив. Нацисти сподівались провести в Генерал-губернаторстві 

«впорядкування аграрних відносин» шляхом ліквідації дрібних селянських 

господарств розміром 2 – 10 га і створення великих господарств, які 

передавались би в оренду до їх переходу в руки німецьких переселенців  

[311, с. 321]. 

Неприйняття українським селянством колгоспного ладу призвело до 

того, що після початку німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. «…біля 

Дніпра багато колгоспів розпалися ще до приходу німців…» [245, с. 124]. 

Мешканець с. Привільного Баштанського району Миколаївської області 

Андрій Андрійович Ігнатченко (1929 р. н.) згадує:  «[Колхоз при немцах 
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был], да. Сразу, сразу растянули всех. В каждом селе хазяйнувать. Конячек 

мало осталось. В этой. Ну растянули» [130, с. 210]. Процес такої 

«деколективізації» супроводжувався проявами луддизму з ламанням 

селянами тракторів і комбайнів, що стало однією з причин заборони 

деколективізації  Міністерством окупованих східних областей 15 серпня 

1941 р. [245, с. 124]. З метою збереження колгоспного майна було вирішено 

організувати чергування. Зокрема, у колгоспах Великої Білозерки (нині 

Великобілозерський район Запорізької області) було прийняте рішення 

здійснювати нічне чергування з шостої години вечора до сьомої години 

ранку щодня, для чого територію було розбито на 10 дворів і призначено 

десятихатніх [57, арк. 26]. Десятихатній мав відповідати за різні випадки, що 

виникають в 10 хатах.  

У жовтні 1941 р. нацистське керівництво вирішило тимчасово зберегти 

колгоспи і радгоспи. У випуску миколаївської газети «Українське слово» 

розміщене наступне пояснення стосовно майбутньої долі                             

колгоспно-радгоспного ладу: «а) колгоспи тимчасом переміняться на 

громадські господарства, а совгоспи на домени; б) на місце попередніх 

большовицьких провідників настановляться  нові, по можливості з рядів 

колгоспників; в) двори й городи, де до цього часу господарювали приватно 

селяни, стають їх власністю і на будуче вільні від податків; г) за добре 

проведення цьогорічних жнив і осіннього засіву, побільшуються приватні 

власності подвійно і приділяються відповідно худобу д) за продукти 

громадських заводів і приватних господарств селян, платиться стала і 

достатня ціна; е) хто на власну руку забирає землю, буде суворо покараний:                 

відбереться в нього заграбоване, крім цього він втратить своє приватне майно 

і свій скот» [228].  

Окупаційна адміністрація  намагалася залучити до сільсько-

господарських робіт все місцеве населення, при тому, що з міст до сіл 

прибувало багато працюючих. Тож «всі немісцеві особи по прибуттю до села 

повинні бути зареєстровані і влаштовані на роботу» [59, арк. 10]. Станом на 1 
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жовтня 1942 р. в генерал-комісаріаті «Миколаїв» в державних маєтках  було 

задіяно 49 167 чоловіків, 37 243 жінки, 20 267 дітей віком до 13 років, 4 283 

підлітки віком від 13 до 16 років, 16 187 військовополонених [283, с. 90]. 

Посадові особи Андріївської райуправи (нині Бердянський район Запорізької 

області) сподівалися, що «роботи для них буде досить, особливо якщо 

врахувати, що площа просапних культур значно збільшується…» [56, 

арк. 73].  

Відповідно до наказів німецької окупаційної цивільної адміністрації 

розрахунки з трактористами, комбайнерами, машиністами мали відбуватися 

таким чином. Так, «бухгалтерія МТС нараховує зазначеним працівникам за 

виконані роботи трудодні, множачи число трудоднів на денну оплату і 

отриману суму виплачує працівникові на руки» [60, арк. 46]. При цьому 

одночасно бухгалтерія МТС видає в громаду довідку про вироблені трудодні, 

за якою зазначені працівники отримують від своєї громади продукти 

натурою за готівковий розрахунок за собівартістю [60, арк. 46]. 

Жителька с. Сурсько-Михайлівки Солонянського району 

Дніпропетровської області Меланія Афанасіївна Кравченко (1920 р. н.) 

описує  атмосферу, яка склалася на селі після приходу німецьких військ: «А... 

як війна була… Ну, нас же заставляли робить. Тоді у німців дісціпліна не так, 

як у нас зараз. Всігда, як воно називалося? На пятімінутку чи як? Не так 

якось, шо всі чисто йшли на наряд. Йдуть у бригаду, і там бригадір. Він із 

наших. Ну, а німці тоже ш присутствують, од німців. Ну, дає наряд: „Оце ти 

– то…” Ну, як у колгоспі. „Ти – туди іди, а ти – туди іди, ти – туди іди”.  

І робили ми» [131, с. 29]. 

15 лютого 1942 р. міністр окупованих східних областей А. Розенберг 

наказом про ліквідацію «Статуту сільськогосподарської артілі» розпочав 

реформування сільського господарства, яке повинно було проходити в три 

етапи:  на першому етапі планувалося створення на базі колишніх колгоспів 

«громадських господарств», на основі радгоспів – «державних маєтків»; 

другий етап передбачав перехід до сільськогосподарських кооперативів або 
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«товариств по спільному обробітку землі» («землеробських товариств», 

«хліборобських спілок»); на третьому етапі селяни мали отримати землю в 

індивідуальне користування [286, с. 180]. 16 травня 1942 р. особливий штаб 

при відділі харчування та сільського господарства рейхскомісаріату 

«Україна» розробив спеціальні директивні вказівки по виконанню 

землевпорядних робіт при утворенні землевпорядних товариств [12, арк. 1 – 

10]. 

Розглянемо штатну структуру державного господарства на прикладі 

державного господарства № 13 с. П’ятихатки П’ятихатського району 

Дніпропетровської області: директор (місячна заробітня плата становила                

950 рублів), агроном (місячна заробітня плата – 600 рублів), бухгалтер 

(місячна заробітня плата –  600 рублів), касир (місячна заробітня плата – 340 

рублів), рахівник (місячна заробітня плата – 340 рублів), зоотехнік (місячна 

заробітня плата – 400 рублів), ветфельдшер (місячна заробітня плата –  340 

рублів), механік (місячна заробітня плата – 480 рублів), завгосп місячна 

заробітня плата –  340 рублів), секретар (місячна заробітня плата –  280 

рублів), рахівник (місячна заробітня плата – 280 рублів), експедитор (місячна 

заробітня плата – 340 рублів), городник (місячна заробітня плата – 340 

рублів),  полевод (місячна заробітня плата – 340 рублів), бригадир (місячна 

заробітня плата – 340 рублів), комірник (місячна заробітня плата – 280 

рублів) [17, арк. 10 – 11]. 

Процес переходу до індивідуальної форми організації сільського 

господарства був доволі тривалим, адже станом на 1 грудня 1942 р. до 

одноосібного господарювання  в межах кооперативів (хліборобських спілок) 

перейшло 4,9 % громадських господарств в Миколаївській області,  4,1 % – у 

Херсонській області, 20,4% –  в Запорізькій області» [283, с. 89]. При цьому 

одразу після встановлення «нового порядку» окупаційна адміністрація 

почала спекулювати навколо питання наділення додатковими ділянками 

землі тих селян, які відзначилися у боротьбі проти партизан та були 

благонадійними або ж постраждали від радянського режиму [9, арк. 4].  
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Готуючись до проведення земельної реформи, окупаційний режим 

приділяв значну увагу підготовці землевпорядників [61] (див. додаток Р). 

Крім того, нацистами активно готувались спеціальні пропагандистські 

матеріали з цього питання [10, арк. 1 – 58]. 

З випуску газети «Мелітопольський край» від 4 серпня 1943 р. 

дізнаємося про хід земельної реформи в Таврії. Зокрема у випуску 

зазначалося, що «присадибні ділянки, які були при колгоспному ладу тільки 

в „тимчасовому користуванні”, передані тепер селянам як вільна від податків 

власність, причому дозволялося збільшувати їх взагалі до 1 га» [187]. Крім 

того, в Таврії на 1943 р. «…було вже 65 % збільшених присадибних ділянок, 

причому для цього було прирізано всього 28.500 га» [187]. При цьому, 

«селяни сільськогосподарських товариств отримують, окрім присадибної 

ділянки, ще постійний земельний наділ…» [188]. Величина такого наділу в 

Таврії  досягала від 4 до 8 га пахотної землі на кожен двір, враховуючи  

розмір існуючого в даному сільськогосподарському товаристві земельного 

фонду [188].  

У 1943 р. в с. Любимівці (нині Михайлівський район Запорізької 

області) відбувся розпуск Любимівської сільськогосподарської общини. 

Земля була передана в груповий обробіток по восьмидвірках з подальшим 

поділом на одноосібні господарства. Цей акт був сприйнятий селянством з 

достатньо великим ентузіазмом, який виразився в тому, що прополка 64 

гектарів при старій нормі в 10 – 12 днів була закінчена за 2 дні [183]. 

Аналіз врожайності сільського господарства за «нового порядку» 

дозволяє робити висновки про обмежену продуктивність аграрної сфери на 

Півдні України. Наприклад, з 1 січня по 1 грудня 1942 р. по Оріхівській РПС 

(нині Оіхівський район Запорізької області) були здійснені заготівлі. Зокрема 

по яйцях план заготівлі був виконаний на 89,8 % від запланованого, по              

птахах – на 82 %, по меду – на  116,5 %, по картоплі –  на 78,7 % ,  по огірках 

– на 75,2 %  [35, арк. 27]. Восени 1942 р. на Мелітопольщині «…69 земельних 

общин області спахали під зяб – 13 445 гектарів» [171]. При цьому 
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відчувалася нестача зерен однорічних трав, бавовни, трави, табаку, арахісу, 

капусти, цибулі, буряку [171]. У 1943 р. були встановлені рамки посівної 

кампанії:  сів ранніх озимих – до 15 квітня та інших культур – до 1 травня 

[171]. Станом на  12 квітня 1943 р. по Мелітопольському районі було посіяно 

ярових культур 28 871 га чи 55,7 % від запланованого. Ранніх зернових 

посіяно 24 197 чи 90 % від запланованого. Велика частина земельних общин 

Мелітопольського  району завершила посів майже повністю [175].  Станом на 

23 березня 1943 р. по 20 районах Запорізької області «…засіяно 15 000 га (у 

минулому році в березні не було посіяно ні одного га)» [211]. Однак не всі 

райони «…як слід взялись до весняної сівби» [211]. Зокрема «…Хортицький 

район на 22/ІІІ-43 р. посіяв лише 80 га» [211].  З випуску місцевої газети 

«Мелітопольський край» від 5 червня 1943 р. дізнаємося, що в 1943 р.  

«Таврія або, говорячи по-сучасному,  Генерал-Комісаріат Криму, за своїми 

сільськогосподарськими успіхами зайняла в цьому році  перше місце  на 

Україні» [180]. У зв’язку з цим генеральний комісар А. Фрауенфельд вказав 

на те, що він надає «…за старанність  населення як премії велику кількість 

предметів  першої необхідності, а також, що він має намір і в майбутньому 

заохочувати населення за  продуктивну роботу» [180]. Кожен житель міста 

мав отримати одноразовий пайок у розмірі 500 грамів борошна, 100 грамів 

пісного масла та риби [180].  

Намагаючись підвищити врожайність, окупаційна влада боролася зі 

шкідниками сільськогосподарських культур. Наприклад, сільгоспкерівник 

Мелітопольського району Готгельф встановив агрономам і старостам план 

вилову ховрахів у кількості 63 000 штук з 15 000 га [176].  

Випуск місцевої газети «Нове життя» від 8 червня 1943 р. повідомляє 

про роботу, проведену окупантами з розвитку садівництва на території 

Дніпропетровської області, де фруктові сади мали площу в 32 000 гектарів 

[193].   

Німецька окупаційна адміністрація приділяла увагу розвитку 

тваринництва, зокрема свинарства [159]. Крім того, у 1943 р. «в 
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Мелітопольському районі  відбувалося розведення   шовкових хробаків» 

[182], зокрема «…планувалося отримати 5 300 кілограмів шовку-сирцю» 

[182]. У селищі Рикове (нині Генічеський район Херсонської області)  в 

період окупації функціонував маслозавод, який був пунктом здачі 

молокопродуктів з навколишніх сіл. Стосовно здачі молокопродуктів, то 

«попереду йде Чонгар, піврічний план там виконаний з перевищенням; гірше 

за все стан справ у Генічеську, де план першого півріччя виконаний тільки на 

27 %» [190]. Німецька окупаційна адміністрація намагалася збільшити 

продуктивність селянських господарств через надання додаткових пільг. 

Окупанти наголошували на тому, що «кожен, хто доводить свою готовність 

співпрацювати через збільшення постачання молока, також повинен бути 

винагороджений спеціальним бонусом, через систему премій, яка набере 

чинності в наступному році, всі додаткові пільги оцінюватимуться балами» 

[234].  

Брак сільськогосподарського реманенту примушував окупаційну 

адміністрацію імпортувати німецьке обладнання.  Зокрема, до генерального 

округу «Миколаїв» в 1943 р. було підготовано для ввезення «…4.000 

дволемішніх плугів, 15.000 осей для будування бідарок, 20.000 кіс, 7.500 

лемешів для плугів, 150 косарок, 35 дискових борін, 1.200 букарів, 1.000 

борін, 1.000 тачок, 200 культиваторів, 10.000 сокир, 20.000 сапок, 5.000 

лопат, 5.000 заступів,  5.000 вил, 50 машин для підготовки насіння, 500 

смоків, пристосованих для носіння на спині, для боротьби з шкідниками, 5 

великих молотарок системи „Лянц”, 8 локомобілів, 80 тонн запасних частин 

для машин й багато іншого» [160]. 

Таким чином, прагнучи максимально використати продовольчо-

ресурсний потенціал південноукраїнського села, німецька окупаційна 

адміністрація зберегла колгоспно-радгоспну систему. Як радянський, так і 

нацистський тоталітарний режими на території Півдня України у своїй 

аграрній політиці спиралися на колективні господарства. Якщо для «совєтів» 

існування колгоспів було освячено марксистсько-ленінською ідеологією, то 
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для нацистів колгоспно-радгоспна система стала лише зручною 

організаційною формою експлуатації селянської праці. Водночас, прагнучи 

отримати лояльність збоку місцевого селянства, нацисти зробили спробу 

модифікувати колгоспи, запровадивши приватну власність, що, однак, так і 

не було реалізовано. 

Існування колгоспно-радгоспного ладу як у довоєнний радянський 

період, так і в період нацистської окупації  вимагало застосування до 

селянства системи примусу, яка отримала чітке ідеологічне обґрунтування з 

боку комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Якщо «з 

марксистського погляду селянські суспільства у модерному світі не мали 

права на існування», то «з нацистського погляду, слов’янські селяни (але не 

німецькі фермери) були зайвими» [370, с. 407]. Наслідком цього стало 

використання обома режимами стосовно до селянства масових каральних 

акцій. Якщо «сталінська колективізація усунула з села зайвих селян, 

скерувавши їх на працю в міста, або ж у ГУЛАГ» [370, с. 402], то «Гітлерова 

колонізація передбачала голодну смерть і депортацію десятків мільйонів 

людей» [370,  с. 403].  

Чітко виражені ознаки злочинного діяння «совєтів» проти селян Півдня 

України мала колективізація, наслідком якої став Голодомор 1932 – 1933 рр. 

[412]. Відповідно до постанови від 6 грудня 1932 р. села, які не встигали 

виконувати хлібозаготівельні плани, вносилися  на «чорні дошки», що 

тягнуло за собою заборону проводити будь-які форми торгівлі та залишати 

межі населеного пункту. Наприклад, на 27 січня 1933 р. в Дніпропетровській 

області на «чорну дошку» були занесені 47 сіл і колгоспів [336, с. 1212]. У 

роки Великого Голоду в Запорізькій області повністю знелюдніли села 

Дмитрівка, Волконешти (зараз Вовчанське), Ганнівка Якимівського району, 

Новомиргородка, Любомирівка, Шевченкове Червоноармійського (зараз 

Вільнянського) району, Мала Токмачка, Щербаки, Копані Оріхівського 

району тощо [399, с. 140]. З інформації Дніпропетровського обкому партії 

ЦК КП(б)У про збільшення смертності в області та про надання 
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продовольчої допомоги населенню від 2 березня 1933 р. дізнаємося, що в 

Дніпропетровській області «коефіцієнт смертності за 1932 р., порівнюючи з 

попереднім, також зріс із 13,9 до 17,1 по області (на 100 душ населення), 

причому в деяких містах, як-от Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кам’янське і 

окремих сільських місцевостях коефіцієнт смертності  коливається від 15,4 

до 20,1» [109, с. 516].  

У другій половині 30-х рр. ХХ ст. радянський режим продовжував 

здійснювати політику винищення заможного селянства. 4 липня 1937 р. 

нарком внутрішніх справ СРСР М. Єжов направив телеграму № 11926 

місцевим органам НКВС, за якою куркулі підлягали поділу на дві категорії: 

«…1) ті, які підпадали під негайний арешт і розстріл; 2) ті, які підлягали 

виселенню у віддалені райони СРСР» [236, с. 45]. 1 серпня 1937 р. тільки в 

Миколаївській області було засуджено 3 200 чоловік, серед яких 2 300 

представляли першу категорією, 900 – другу [236, с. 45].  

Нацистський окупаційний режим продовжив радянську репресивну 

практику стосовно південноукраїнського селянства. Описуючи                               

суспільно-політичну атмосферу 30 – 40-х рр. ХХ ст. мешканець 

с. Привільного Баштанського району Миколаївської області Андрій 

Андрійович Ігнатченко (1929 р. н.), розповідає: «[При німцях], знаєш, стало, 

почали всі чогось боятися. Так що при Сталіні говорили, що боялися. А це ж 

взагалі» [130, с. 210]. 17 березня 1943 р. гебітскомісар м. Миколаєва видав 

розпорядження про застосування смертної кари до селян за самовільний 

забій худоби. Навесні  1943 р. 15 агрономів на Херсонщині було 

заарештовано та розстріляно за саботаж плану посіву [236, с. 50]. На початку 

1944 р. поблизу с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району на 

Херсонщині німці розстріляли 26 селян, а їх трупи вкинули до криниці [236, 

с. 50]. 

З актуа комісії з розслідування злочинів німецько-фашистських 

окупантів  на території Цюрупинського району Херсонської області від  

18 січня  1944 р. дізнаємося про розстріл голів колгоспів Цюрупинського 
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району Щербини та Бондаренка [120, с. 120]. Акт від 22 лютого 1944 р., 

складений членами колгоспу Дзержинського Орлянської сільради 

Василівського району Запорізької області, повідомляє про жорстоке 

поводження з боку районового коменданта Міллера, який «…бив ряд 

колгоспників до крові» [64, арк. 2]. Акти знищення сільських населених 

пунктів нацистськими окупантами на південноукраїнських землях 

фіксувалися  при відступі вермахту в 1943 р.  

Упорядники анотованого покажчика «Україна під нацистською 

окупацією: спалені села (1941 – 1944 рр.)» під поняттям «спалені села» 

розуміють «…повністю або частково спалені (з цивільним населенням) в ході 

нацистських каральних акцій населені пункти, а також знищені під час 

відступу військ Вермахту та їх повторного повернення» [390, с. 17]. Зокрема, 

на Півдні України до категорії «спалені села» належать три сільських 

населених пункти. У підсумку нацистських каральних акцій були знищені 

такі села: 23 лютого 1943 р. – с. Новогригорівка (нині Межівський район 

Дніпропетровської області),  23 лютого 1943 р. – с. Водолазьке (нині 

Межівський район Дніпропетровської області), у вересні 1943 р. – с. 

Вишневе (нині Вільнянський район Запорізької області)  [390, с. 93 – 94; 

153]. Подібну політику нацисти проводили й на інших окупованих 

територіях Європи, зокрема в Польщі, де добре відома доля одного 

повоєнного селища Лідіце, 143 жителя якого вбили на знак помсти за 

вбивство генерала СС Р. Гайдриха. Схожі випадки в Польщі повторилася в 

299 селах [269, с. 785]. 

Таким чином, для «совєтів» і нацистів каральні акції стали неодмінним 

джерелом страху, що забезпечував  тоталітарну систему фактично дармовою 

робочою силою. Однак, якщо  німецький окупаційний режим вже успадкував 

готову економічну систему на селі й тому лише «підтримував» її існування 

окремими випадками фізичної розправами над селянами, то радянський 

тоталітарний режим, що розбудовував колгоспно-радгоспну систему, був 

вимушений застосовувати ширший арсенал репресій (розкуркулення, 



 157 

розстріли, депортації) й винищувати цілі прошарки селянства. Для 

радянської влади головною ознакою для здійснення терору по відношенню 

до селянства була класова приналежність до середняків чи куркульства. 

Натомість головною причиною випадків знищення окремих сільських 

населених пунктів нацистами переважно були вбивства нацистських 

функціонерів партизанами. 

Запровадження колгоспно-радгоспної системи відбилося на рівні життя 

південноукраїнського селянства. У 30 рр. ХХ ст. за умови повної оплати 

родина запорізького колгоспника «…за рік заробляла 2,5 т зерна та 1400 

крб.» [280, с. 44]. Проте на практиці цей максимум зазвичай не дотримувався, 

тому на трудодень видавали «...в більшості 300 – 500 г зерна, що ставило 

людей на межу голоду» [280, с. 44]. Після завершення колективізації 

головним джерелом існування колгоспника було присадибне господарство, 

розмір якого відповідно до зразкового статуту сільськогосподарської артілі 

від 1935 р. варіював від четверті до одного гектара. Після колективізації 

«багато сімей позбулося значною мірою (або повністю) тих надлишків, 

завдяки яким вони мали грошовий обіг» [239, с. 268]. Порівнюючи рівень 

життя селянства до війни та під час окупації, нідерландський історик  

К. Беркгоф зазначає: «…багато селян у середньому мали більше харчів за 

два-три роки німецької влади, ніж вони отримували зазвичай за совєтського 

режиму – передусім через те, що вони старанно працювали на своїх 

присадибних ділянках, і тому, що довгий час німецька система нагляду й 

реквізицій була менш ефективною, ніж її совєтський попередник» [245, 

с. 146].  

Колективізація не змогла не позначитися на зовнішньому вигляді 

південноукраїнського села. Анло-американський історик Р. Конквест 

зазначає, що в доколективізаційний період на Півдні України «…села, як 

правило, були значно більшими – близько двохсот хат. Обмащені жовтою 

глиною, із жердинами над стріхою, вони звичайно розміщувалися в 

маленьких долинах уздовж обох берегів напрочуд мальовничих річок (поля 
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при цьому розташовувалися у степу)» [308, с. 17]. Колективізація й подальше 

зубожіння селян призвело до руйнування столітніх архітектурних традицій 

українського селянства, зокрема «зникали клуні, стодоли, де селяни зберігали 

збіжжя і проходив обмолот урожаю» [363, с. 67], а також зайвими стали 

стайні, обори, де раніше трималась худоба. Як зазначає К. Беркгоф, «з огляду 

на ці умови не дивно, що більшість селян хотіли повернутися до домашнього 

(замість колективного) господарювання» [245, с. 124]. 

К. Беркгоф зазначає, що «головні заплановані відмінності нацистської 

сільськогосподарської системи стосувалися членства в господарствах, явки й 

трудового навантаження» [245, с. 128]. Тому  «із погляду селян, усі ці зміни 

були небажані», адже «з одного боку, всі селяни мусили приєднуватися до 

громадських господарств – навіть ті, хто не був членом колгоспів», при 

цьому «із іншого боку, якщо раніше жінки з дітьми та багато інших членів 

господарств не мусили робити свій внесок працею, то німці вимагали, щоб 

усі члени працювали» [245, с. 128].  За «нового порядку» було запроваджене 

жорстке регулювання тривалості праці. Так, по-перше, офіційний робочий 

тиждень  складав п’ятдесят чотири години; по-друге, від 1 травня 1942 р. 

кожен селянин віком від вісімнадцяти до шістдесяти років мав працювати 

п’ять днів на тиждень [245, с. 128]. При цьому праця селян фактично 

перетворилася на ручну, адже через відсутність пального для тракторів та 

комбайнів селяни «…майже всю роботу в господарствах виконували вручну 

–  за допомогою лопат, плугів, борін та інших знарядь, зроблених власноруч 

або придбаних у звільнених військовополонених, які стали ремісниками» 

[245, с. 129]. 

Під час нацистської окупації життя селянства регулювалося численною 

кількістю розпоряджень. Наприклад, відповідно до наказу миколаївського           

генерал-комісара від 22 квітня  1942 р. до весняних польових робіт залучали 

усіх без винятку працездатних чоловіків, жінок та дітей [237, с. 95].  Селян 

примушували працювати до заходу сонця з перервами на сніданок з 8.30 до 
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9.00, обід – з 12.00 до 13.00, післяобідню перерву – з 16.00 до 17.00 [237, 

с. 95].    

На окрему увагу заслуговує питання соціального забезпечення 

селянства. У довоєнний період «…крім сільських рад та профспілкових 

комітетів, соціальною підтримкою сільського населення УСРР опікувались 

каси соціального забезпечення колективізованого селянства…», кошти яких 

формувались за рахунок членських внесків з прибутків колгоспників за 

відпрацьовані трудодні (1,5 %), неусуспільненої частини господарства                   

(2,5 %) та одноосібних господарств (25 %) [413, с. 29]. За рахунок фондів цих 

кас відбувалося будівництво шкіл, закладів культури і охорони здоров’я, 

причому «…персональна допомога селянам була дуже обмеженою і 

мізерною» [413, с. 30].  

Що ж стосується евакуйованих у східні райони СРСР 

південноукраїнських селян під час німецько-радянської війни, то вони, як і 

решта селян в евакуації, «…вимушені були мешкати в складних                     

житлово-побутових умовах, будучи відселеними до житлових будівель 

місцевих селян та поселеними в пристосовані під житло приміщення» [350,               

с. 139]. До того ж «з настанням холодів у регіонах зі складними 

кліматичними умовами ситуація ще більше ускладнювалася через нестачу 

палива, теплого одягу та взуття» [350, с. 139]. До цього додавалася нестача 

продуктів харчування та товарів першої необхідності.  

Лише 1942 р. ситуація дещо поліпшилася, коли «евакуйовані 

обзавелися городами, а багато з них власною худобою та птицею...» [350,  

с. 139]. Весь період війни в СРСР відчувався найгостріший дефіцит продуктів 

харчування, зокрема «особливо рідко можна було дістати вершкове масло, 

яке сприймалося як винятковий делікатес...» [299]. Навіть якщо введення 

карткової системи в СРСР дещо зменшило кількість черг, то «…це 

супроводжувалося і скороченням норми споживання: замість буханки хліба 

одній людині належало від 300 до 700 грамів хліба, залежно від віку, місця 

роботи та інших факторів…» [299]. Стосовно смертності селян, то в тилових 
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районах  СРСР до кінця війни смертність сільських жителів  зросла  

настільки, що в 1,9 раза  перевищила рівень смертності в містах [288, с. 75].  

Попри складні умови життя евакуйоване на схід СРСР 

південноукраїнське селянство зробило значний внесок у поліпшення 

виробництва аграрної продукції в радянському тилу. «Прибувши на нові 

місця, українські колгоспники допомагали завершити сільськогосподарські 

роботи 1941 р. й готувались до  посівної кампанії 1942 р.» [350,  с. 139]. 

Ефективну роботу в евакуації налагодили колгоспи з Дніпропетровської та 

Запорізької областей, зокрема, наприклад, «виростила високий урожай та 

достроково виконала свої зобов’язання в 1942 р. й артіль „Авангард” 

Пологівського району Запорізької області…» [350, с. 140]. Значних успіхів 

досягли Новогригорівська МТС (нині с. Новогригорівка Генічеського району 

Херсонської області) та Павлоградська МТС (нині м. Павлоград 

Павлоградського району Дніпропетровської області) [350, с. 141]. Наприклад, 

у 1943 р. механізатори  Новогригорівської МТС виконали план тракторних 

робіт на 114 % [350,  с. 141]. 

Жителька с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району 

Дніпропетровської області Марія Трохимівна Петриченко (1917 р. н.) з цього 

приводу пригадує: «А за німців люди жили тут хорошо. Да. Я робила в 

колгоспі, як було при совєті... Так робили – за палочку або за двісті грам!! А 

за німців, як я робила, давали на іждівєнців! Троє у мене було – батько, і 

мати, і син маленький був. А! Так давали – тільки одну паличку поставлять, а 

то нічо, даром робили. Да, це в колхозі, а при німцях як я робила, давали на 

іждіванців по 25 кілограмів ячневої муки» [132, с. 14]. К. Беркгоф зазначає, 

що «селяни не могли навіть помислити, що їхні життєві умови не 

поліпшаться, а їхня крайня бідність вражала всіх чужоземців» [245, с. 122]. 

Генеральний комісар генерального округу «Крим» А. Фрауенфельд  у своїх 

спогадах підкреслював значні успіхи за часу свого правління в сільському 

господарстві, коли «…були отримані високі досягнення зі стовідсотковим 

порядком на місцях…» [135, S. 249]. Він наголошував на тому, що на 
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практиці він досяг цього, оскільки «…діяв за принципом, що до людей, які 

працюють гідно, треба гідно ставитися…» [135, S. 249].  

Після встановлення «нового порядку» селянам були залишені 

«…совєтські документи, що засвідчували особу, додавши до них тепер 

німецький штамп» [245, с. 125]. Для виїзду за межі села селянин мав 

отримати перепустку від старости, селянам заборонялося приймати на ніч 

гостей, вночі ж у селах діяла комендантська година [245, с. 125].  

В. Орлянський зауважив, що «питання про соціальні виплати, як і про 

соцзабезпечення в цілому, для населення в сільській місцевості в період 

окупації є досить заплутаним…» [341, с. 22]. На відміну від міст, де німцям 

вдалося вибудувати певну систему соціального забезпечення населення, у 

сільських населених пунктах цього «…не можна було зробити в такий же 

спосіб відносно селян…» [341, с. 22]. В. Орлянський вказує на те, що на 

початку літа 1942 р. Веселівська районна управа здійснила грошову 

допомогу населенню в розмірі 35, 50 і 75 крб. відповідно [341, с. 22]. За 

визначенням дослідника, як елемент соціальної політики можливо розглядати 

також нагородження нарізками додаткових ділянок землі колишніх 

колгоспників, які добре себе зарекомендували [341, с. 23]. Крім того, «як 

варіант соціального забезпечення можна розглядати й видачу продовольчих 

пайків, яку проводила сільська управа за чітко виділеними категоріями їх 

одержувачів: робітники, що служать, кустарі, родини завербованих на роботу 

в Німеччину, немічні й евакуйовані» [341, с. 23]. 

Таким чином, збереження колгоспно-радгоспної  системи на Півдні 

України  за «нового порядку» суттєво не покращило рівень життя місцевого 

селянства.  Селянське повсякдення  визначалося переходом до ручної праці 

та численними обмеженнями з боку 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 селі на Півдні України. В основі радянської 
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податкової політики лежали система обов’язкових стягнень та поділ 

селянства за групами платників податку: колгоспники, одноосібні селянські 

господарства, куркулі. Селяни сплачували дві форми податків: грошову, до 

якої входили сільськогосподарський податок, самооподаткування, 

культжитлозбір, земельна рента, податок із коней, та натуральну, яка 

охоплювала податки м’ясом, зерном, молоком, шкірою, яйцями, картоплею 

[430]. Наприклад, «середня родина на Запоріжжі мусила здавати державі 

близько 30 кг м’яса (одноосібник 60 кг), кілька сотень яєць, молоко» [280, 

с. 45].  

Для місцевих жителів у період нацистської окупації були встановлені 

натуральні та грошові податки. Зокрема, в генеральній окрузі «Миколаїв» 

селяни сплачували такі податки стосовно худоби: «за коня – 200 крб., корову 

– 200 крб., за козу – 60 крб., вівцю – 50 крб., свиню – 70 крб.» [237, с. 95]. До 

того ж «селяни були зобов’язані здавати молоко, м’ясо, мед, овочі, квасолю, 

горох, ягоди, сіно і солому, волокно, горіхи і рибу» [237, с. 95]. Зокрема  

здача молока в Миколаївській області дорівнювала 1200 л на рік, 2100 штук 

яєць з двору, 10 кг білого м’яса [237, с. 95]. Газета «Мелітопольський край» 

від 4 серпня  1943 р. повідомляє, що станом на 1943 р. «…ще не можна зовсім 

відмовитися від натурального обкладання присадибних ділянок, на умовах 

розрахунку по твердим цінам, але це обкладання не перевищує мінімальних 

меж, наприклад: максимальне обкладання на кожен двір може виражатися в 

цьому році для Таврії в таких цифрах: картопля 200 кіло, капуста 35 кіло, 

помідори  25 кіло, огірки 20 кіло, буряк 15 кіло, цибуля 15 кіло та морква  

10 кіло» [187]. Нацистські окупанти практикували «отоварювання» 

сільськогосподарської продукції на предмети побуту, наприклад, за 1 костюм 

селянин мав здати 4 корови або 100 пуд зерна [237, с. 95]. 

Існували й інші різновиди оподаткування селян [58], зокрема 

відповідно до § ІV наказу по Великобілозерській районній управі від  

19 травня 1942 р. селяни були вимушені здійснювати одноразову плату 

(держмито) за реєстрацію в районній та сільських управах в такому розмірі: 
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при реєстрації народження – 5 крб.; при реєстрації шлюбу – 50 крб.; за 

засвідчення грошових документів, рахунків, доручень, продаж і купівель – 

5 крб.  

Стосовно інших окупованих територій Європи, то нацисти провадили 

там більш диференційовану податкову політику. У 1940 р. на території                           

Генерал-губернаторства для польських селян була введена система 

«контингентів» – примусових поставок надлишків продовольства [311, с. 53]. 

У Польщі «окупанти відносно менше обтяжували податками великі селянські 

господарства порівняно з дрібними» [296, с. 542], зокрема, «в 1940 р. в 

«генерал-губернаторстві» для дрібних господарств земельний податок був 

збільшений на 50 %, а для господарств більше 100 га він залишився на 

попередньому рівні» [296, с. 542]. Крім того, «окупанти майже не забирали у 

поміщицьких фільварків робітників для вивозу до Німеччини» [296, с. 542]. 

Порівнюючи радянську та нацистську податкову політику на території 

Півдня України, зазначимо, що податкова політика обох тоталітарних 

режимів на цій території радикально не відрізнялася між собою й була 

націлена на отримання максимального зиску з селянських господарств. 

Таким чином, як нацистський, так і радянський тоталітарні режими 

розглядали сільське господарство Півдня України лише з точки зору 

поповнення продовольчо-сировинних ресурсів. Для «совєтів» організація 

колгоспно-радгоспної системи стала даниною марксистсько-ленінському 

ідеологічному догматові, натомість для німецьких окупантів – тактичним 

ходом задля збереження вже існуючих виробничих зв’язків. Як і на решті 

окупованих територій Європи, на Півдні України нацисти намагалися  

зберегти статус-кво в сільському господарстві. Однак якщо для захоплених 

німцями країн Центральної Європи це стало причиною збереження в 

аграрному секторі латифундій, середніх та дрібних індивідуальних 

господарств, то для окупованих територій Радянського Союзу – причиною 

продовження існування рудиментів колгоспно-радгоспної системи. Маючи 

на меті перетворення південноукраїнських земель на  аграрно-сировинний 
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додаток до економіки Третього рейху, нацисти, на відміну від  радянської 

влади, проводили доволі прагматичну політику на селі, намагаючись 

задовольнити мінімальні життєві потреби місцевого селянства.   

 

 

4. 2. Особливості промислової політики окупаційної адміністрації 

на Півдні України в контексті гітлерівського «нового порядку» в Європі 

 

Розглянемо комплекс особливостей, які склалися в політиці Третього 

рейху стосовно промисловості Півдня України в 1941 – 1943 рр. 

Першою особливістю нацистської окупаційної політики на Півдні 

України під німецьким цивільним управлінням було те, що після 

встановлення «нового порядку» на південноукраїнських землях  німецька 

влада зіткнулася зі сформованим радянською стороною викликом – на 

території регіону «совєтами» була здійснена спроба провести тотальну 

деіндустріалізацію, внаслідок чого промисловість Півдня зазнала більших 

руйнувань, аніж інші території України. До того ж воєнна кампанія з окупації 

Півдня України як загальна складова східного театру бойових дій була 

значно розтягнута в часі й охоплювала літо  – початок осені 1941 р. На 

противагу цьому, на Заході надзвичайно короткочасна воєнна кампанія 

спричинила відносно незначні руйнування промисловості. Наприклад, воєнна 

кампанія проти Франції тривала з 10 травня по 22 червня 1940 р., проти 

Бельгії – з 10 по 28 травня 1940 р., проти Голландії – з 10 по 14 травня 1940 р. 

Незважаючи на падіння промислового виробництва, країни Заходу 

виконували роль сировинного додатку до економіки Третього рейху. 

Наприклад, до Німеччини  вивозилося 3 / 4 французької сировини і від 50 до 

100 % готової продукції основних галузей промисловості [369, с. 161].  

Відповідно до розпорядження Державного комітету оборони після                

30 липня 1941 р. були розпочаті роботи по демонтажу недобудованої 

доменної печі № 4 «Запоріжсталі», а 7 серпня 1941 р. Радою з евакуації була 
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прийнята постанова «Про евакуацію членів сімей робітників та службовців з 

Дніпропетровської та Запорізької областей». 11 серпня 1941 р. евакуація 

почалася на моторобудівному заводі ім. Баранова, а 17 серпня 1941 р. – на 

«Комунарі». У другій половині серпня 1941 р. з наближенням вермахту до             

м. Запоріжжя й м. Дніпропетровська була розпочата евакуація 

неметалургійних підприємств. 8 – 15 серпня 1941 р. проведена евакуація 

заводу ім. Дзержинського, 16 серпня 1941 р. завершена евакуація заводу 

ім. Петровського. 16 вересня 1941 р. евакуювали алюмінієвий завод, однак 

загалом же евакуація продовжувалася й на початку жовтня 1941 р., зокрема 

на «Запоріжсталі» і «Дніпроспецсталі». 18 серпня 1941 р. вибухом було  

зруйновано 135 із 600 м греблі Дніпровської ГЕС.  Німецький архітектор 

Р. Волтерс залишив наступний опис Дніпрогесу після вибуху: «Водяні маси 

товщиною 5–6 метрів падають з 15-метрової висоти через пролом і знижують 

рівень води так, що пристань у верхній течії виявилася на суходолі, і не 

вистачає тиску для обертання турбін. Шлюзи теж після вибуху стоять 

сухими, так що судноплавство паралізовано» [133]. При цьому «не тільки 

гребля, а й механізми здебільшого зруйновані. Росіяни при відступі 

відключили центральну мастильну систему, так що машини миттєво 

перегрівалися і спалахували» [133]. Дискусії викликає мотивація цього 

вчинку радянської влади. На думку С. Бабенко, «радянське командування 

таким чином перешкодило фашистським військам форсувати Дніпро і 

виграло півтора місяця для повної евакуації важкої промисловості Запоріжжя 

і Лівобережної України» [411]. На думку В. Мороко, катастрофі підриву 

Дніпрогесу «…немає жодного виправдання» [332, с. 201], адже Запоріжжя 

після 18 серпня вимушено було оборонятися ще 46 діб, тобто півтора місяця 

гідроелектростанція була здатна приносити користь.  

Незважаючи на всі зусилля радянського керівництва, евакуація на 

Півдні України так і не була завершена. Те ж промислове обладнання, яке 

залишилося після відступу радянських військ, було знищене або виведене з 

експлуатації. Так, наприклад, рівень придатності обладнання  (двигунів, 
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токарних станків) у м. Гола Пристань (нині Голопристанський район 

Херсонської області) металообробних майстерень  становив від 40 % до 80 % 

[97, арк. 2]. Головними причинами, які не дозволили завершити евакуацію, 

стали паніка, яка охопила місцеве компартійне керівництво, брак транспорту, 

складність для демонтажу обладнання місцевих промпідприємств. Радянська 

евакуація підприємств з Півдня України була наповнена непоодинокими 

прикладами бюрократичної недолугості. Курйози описує під час евакуації в 

м. Херсон колишній завідувач воєнного відділу Херсонського міського 

комітету КП(б)У С. Кривошеїн: «На заводі ім. Петровського затримали 

голову горплана Мейліха М. І., який виконував завдання міськради та під 

конвоєм привели в заводоуправління. Секретарю міськкому партії 

Гайовому Є. В., який керував організацією евакуації і знищенням залишеного 

обладнання, довелося переконувати конвоїрів, що затриманий не є 

диверсантом» [122, с. 15 – 16]. Однак, все ж таки, незважаючи на всі недоліки 

та промахи, як вказує С. Бабенко, «перебазування промисловості 

Дніпропетровської та Запорізької областей мало велике економічне 

значення» [411], завдяки чому унікальне обладнання металургійних та 

хімічних підприємств змогло вчасно поновити свою діяльність на сході 

СРСР.  

Разом з деіндустріалізацією південноукраїнського регіону відбувалися 

значні демографічні зміни, які унеможливлювали нормальну роботу 

місцевого індустріального комплексу в разі його відновлення Третім рейхом. 

Регіон залишили вузькокваліфіковані спеціалісти, які забезпечували роботу 

промислових об’єктів. Наприклад, до 1941 р. м. Херсон нараховувало 

близько 100 000 жителів [233]. Після проведення радянською стороною 

евакуації у місті залишилося близько 60 000 мешканців [233].  

Отже, у результаті радянської модернізації промисловість Півдня 

України була перетворена на індустріальну базу Радянського Союзу, 

заволодіння якою було одним зі стратегічних завдань Третього рейху. Однак 

евакуація, зведена радянською стороною до деіндустріалізації регіону, стала 
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тим викликом, який фактично визначив хід подальшої політики німецької 

окупаційної адміністрації в сфері промисловості в 1941 – 1943 рр.   

Другою особливістю нацистської окупаційної політики на Півдні 

України під німецьким цивільним управлінням було те, що відбудова 

південноукраїнської промисловості стала головним пріоритетом у діяльності 

німецької окупаційної адміністрації. Промислова політика німецької 

окупаційної адміністрації на території Південної України стала своєрідним 

продовженням тієї політики, яку німці вже започаткували в Західній Європі в 

1939 та 1940 рр. Стан виробництва  в окупованих нацистами країнах Західної 

та Північної Європи в довоєнний час та за «нового порядку» ілюструє 

таблиця 2. 

Таблиця 2. Стан виробництва кам’яного вугілля, залізної руди, чавуну, 

сталі в деяких країнах Західної та Північної Європи [357, с. 11, 29, 33 – 35, 

38, 39] 

Країна 

Вугілля 

кам’яне 

(млн тонн) 

Руда залізна 

(тис. тонн) 

Чавун  

(тис. тонн) 

Сталь 

(тис. тонн) 

1937 

р. 

1940 

р. 

1937 

р. 

1940 

р. 

1937 

р. 

1940 

р. 

1937 

р. 

1940 

р. 

Бельгія 30 26 266 80 3804 1790 3884 1894 

Голландія 14 12 – – 312 169 49 – 

Франція 44 39 37836 18216 7855 3683 7920 4413 

Норвегія – – 1075 667 36 – 70 70 

Люксембург – – 7764 4884 2512 1061 2510 1039 

 

Отже, як видно з таблиці 2, незважаючи на максимально швидку 

воєнну кампанію нацистської Німеччини на Західному фронті в 1939 – 1940 

рр. й відносно незначні руйнування основних виробничих потужностей, на 

початку окупації в країнах Західної та Північної Європи чітко 

прослідковується спад виробництва головних статей промисловості 

порівняно з довоєнним періодом.  

 Після невдач на Східному фронті німецька окупаційна адміністрація 

відмовилася від ідеї знищення української місцевої промисловості. Подібні 
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плани щодо знищення промисловості окупованих країн нацисти виношували 

стосовно  польських промислових підприємств у Генеральному 

губернаторстві, однак з 1941 р. виявилося значно зручнішим тримати 

підприємства ближче до Східного фронту, що було особливо актуальним з 

1943 р., коли посилилися союзницькі бомбардування Західної Німеччини й 

великі концерни були вимушені шукати захисту на сході. Певний час рівень 

промислового виробництва в польських землях  навіть перевищував рівень 

1938 р.  

Таким чином, головним завданням для німецької цивільної окупаційної 

влади у сфері промисловості на території Півдня України стало відновлення 

роботи найбільших промислових підприємств. Слід зауважити те, що якщо 

для країн Заходу встановлення «нового порядку» було позначено падінням 

промислового виробництва, то для Півдня України взагалі його зупинкою. 

Пріоритет з відновлення роботи надавався тим підприємствам важкої 

промисловості, які обслуговували потреби вермахту. Наприклад, на базі 

запорізького заводу № 29 німецькою фірмою «Фельдлюфтпар» був 

налагоджений ремонт літаків, танків і бронемашин, на якому працювало             

1200 осіб, серед яких було багато німців, а місцеві робітники залучалися для 

виконання допоміжних робіт. На підприємство постачалися запчастини з 

Дюссельдорфа, Лейпцига, Кракова та Львова [280, с. 163].  

Наприклад, у Польщі на тих територіях, які були анексовані Третім 

рейхом, переважна кількість конфіскованої промислової власності була 

перебудована для випуску військового устаткування й передана до 

нацистської компанії «Reichswerke Goring AG» [269, с. 784]. Для контролю 

над всіма військовими підприємствами в польському Генерал-губернаторстві 

діяла центральна комісія озброєння. Загалом же станом на 1 січня 1942 р. 

кількість підприємств, які виконували військові  замовлення Третього рейху 

на території Польщі, становила 318 [290, с. 423]. У Франції ж 80 % 

підприємств здійснювали німецькі військові замовлення [369, с. 161].  
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Одним з найбільш дискусійних питань «нового порядку» на Півдні 

України є оцінка успішності роботи місцевої промисловості в період 

окупації.  Сучасні дослідження підтверджують хибність старого радянського 

міфу про  провальні спроби німецької окупаційної адміністрації відновити 

роботу південноукраїнських промпідприємств. Південь України став саме 

тією територією, де політика Німеччини з відновлення роботи місцевої 

промисловості була однією з найбільш успішних, при чому налагодженню 

роботи підлягали не всі галузі виробництва, а лише ті, що мали для 

Німеччини стратегічне значення, до яких належав видобуток марганцю. На 

думку колективу авторів другого тому «Економічна історія України», «одним 

із головних здобутків видобувної промисловості було забезпечення потреб 

Райху у марганцевій руді» [274, с. 346]. Вони звертають увагу на те, що 

«загалом у Нікополі було видобуто за період окупації 1778 тис. т марганцевої 

руди, з них 660 тис. т руди та 450 тис. т концентрату було транспортовано до 

Райху» [274, с. 346]. В. Науменко зазначає, що «…експлуатація марганцевих 

шахт у Нікополі була найзначнішим успіхом діяльності економічних 

відомств Третього рейху на окупованій території України» [433, с. 82], 

причому специфікою роботи цієї галузі промисловості під час окупації було 

те, що вона працювала виключно на вивезення отриманої сировини до 

Німеччини. Видобуток марганцевої руди, який розпочався вже з листопада 

1941 р., постійно зростав і в серпні 1943 р. досяг рекордної позначки – понад 

140 тис. т за місяць, що значно перевищувало довоєнний місячний видобуток 

(не більш як 75 тис. т за місяць) [433, с. 81 – 82]. Так, «шеф Економічного 

Штабу Ост Отто Штампф повідомляв у лютому 1943 року, що потреба 

Німеччини у феромарганцю майже на 90 % покривалась із Нікополя» [433, 

с. 82].  

На території Кривого Рогу діяло Криворізьке металургійне відділення  

гірської та металургійної кампанії  «Схід» [16]. На відміну від марганцевої 

руди, зі значною затримкою розпочався видобуток залізної руди, який 
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проходив із квітня до вересня 1943 р., коли було отримано приблизно 385 

тис. т руди, яку було вивезено до рейху.  

Ускладнення військово-політичного становища Третього рейху в 1943 

р. примусило окупаційну адміністрацію ввести обмеження на використання  

металевої сировини чи виробів з металу. Зокрема, із 1 квітня 1943 р. 

замовлення на постачання  матеріалу і фабрикатів із заліза та сталі для 

експлуатації та  відбудови промислового господарства України мали 

прийматися тільки, «…коли  мають номер для замовлень» [14, арк. 44]. 

При цьому Третьому рейху знадобилося значно менше часу задля 

відновлення роботи промислових підприємств, аніж радянській стороні для  

цього в повоєнний період. Незважаючи на всі зусилля (заборона 

мобілізовувати людей і автотранспорт, підвищені норми постачання прод- та 

промтоварів шахтарям) СРСР довелося витратити  значний проміжок часу  

для налагодження роботи промислових підприємств. Наприклад, процес 

відбудови  криворізької домни №1 («Комсомолка») після окупації 

розтягнувся на 61 місяць – з березня 1944 р. до 1 квітня 1949 р., домну № 2 

запустили в січні 1950 р., а домна №3 дала чавун лише 18 вересня 1951 р. 

[313, с. 213]. На противагу цьому, беручи до уваги, що в Нікополі на початку 

окупації усі шахти «…були зруйновані, важливе устаткування демонтовано 

та вивезено, відсутня була необхідна електроенергія та кваліфікована 

робітнича сила» [433, с. 79], вже у листопаді 1941 р. на шахтах імені 

Шолохова та Максимівка почався видобуток марганцевої руди, при чому на 

них змогли видобувати близько 12 000 т руди  в місяць, а в січні 1942 р. 

збільшили цю кількість до 19 610 т марганцевої руди [433, с. 80]. Для 

відновлення розробки марганцевої руди німцям довелося використати 

обладнання, привезене із Кривого Рогу та Німеччини.  

Не менш успішною виявилася робота окупантів з налагодження 

системи електропостачання південноукраїнського регіону за «нового 

порядку». Газета «Вільна Україна» повідомляє про те, що в 

Дніпропетровську станом на жовтень 1941 р. «…відремонтована значна 
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кількість повітряної дротової сітки, понад 9 км кабеля високої напруги та 2 

підстанції» [146]. У Дніпропетровську було «…засновано Товариство для 

постачання електричного струму в коліні Дніпра», його основний капітал 

складав 20 000 марок [152]. Метою підприємства було виробництво та 

розподіл електричного струму, керування зв’язаними з цим підприємствами 

генерального округу «Дніпропетровськ», особливо тих, що існували досі під 

спільною назвою «Постачання електричного струму в Південній Україні» 

[152]. На Дніпровській дузі з трьох великих електростанцій фактично 

неушкодженою залишилася лише криворізька, яка «…відразу ж почала 

працювати з двома машинами, кожна з яких могла виробляти по 10000 

кіловат…» [335, с. 76]. Загалом енергетичне господарство регіону постійно 

потерпало від нестачі запасів вугілля, через що, наприклад, наприкінці січня 

1942 р. зупинила виробництво електростанція Миколаєва [335, с. 77]. Значну 

увагу при відновленні роботи системи електропостачання регіону нацисти 

надавали запорізькій електростанції [335, с. 75]. Матеріали Державного 

архіву Запорізької області повідомляють про те, що станом на 1942 р. в 

Запоріжжі розпочалися роботи з відновлення отримання промислового 

струму [30, арк. 2]. До 1943 р. Організацією Тодт на Запорізькій греблі 

«…були підготовлені до експлуатації 4 агрегати по 55 000 кВ кожен» [335, с. 

78]. Тому вже наприкінці січня 1943 р. Запорізька електростанція 

«…подавала 40 000 кВ струму в Донецьку область і близько 25 – 30 000 кВ 

на заводи Дніпровської дуги» [335, с. 78]. 

Також відбувалося відновлення транспортного сполучення, особливо 

залізничного. Наприкінці 1941 р. А. Гітлер поклав обов’язки з відновлення 

залізничного сполучення на «будівельний штаб» Шпеєра, який призначив 

Бругмана керівником підрозділу на місці. У січні 1942 р. Бругман прибув до 

Дніпропетровська. Одним з найважливіших завдань цього штабу було 

відновлення залізничних мостів. Німецький архітектор і високопоставлений 

співробітник військово-будівельної Організації Тодта Р. Волтерс надав опис 

відновлювальних робіт місцевих залізничних мостів: «Тут росіяни теж 



 172 

виконали виключно ґрунтовну руйнівну роботу. Сталеві конструкції великих 

дніпровських мостів після вибухів опинилися у воді і перегородили прохід 

судам. Ці загородження могли стати ще більшою загрозою під час 

очікуваного навесні льодоходу. Для усунення понівеченого металу були 

надіслані з Атлантичного узбережжя водолази, які під льодом різали 

підводними різаками конструкції на шматки, щоб ліквідувати підводні 

перешкоди… На мостах через притоки Дніпра, Самари і Волхов ці роботи під 

товстим шаром льоду були особливо небезпечні» [133]. При цьому 

«будівництво великих мостів було передано всюди німецьким фірмам, у той 

час як численні маленькі мости будувалися під власним керівництвом 

Організацією Тодта…» [133]. Жителька с. Сурсько-Михайлівки 

Солонянського району Дніпропетровської області Клавдія Михайлівна 

Гаркуша (1924 р. н.) згадує: «Німці зробили дорогу. У них строго було. Шоб 

оце сів отак отдихать? Бо-же сохрани! Не можна було! Роби і роби, а тіки 

так: по-малу, по-малу, по-малу. А шоб так як це ми дома робимо, робимо, ще 

десь робимо, сіли отдихноли, цього немає. Строго на щьот цього у них було! 

Вони нам нічого не платили, нічього не платили. Ото ми робили, от» [129, 

с. 93].  

Значна роль при відновленні роботи місцевих підприємств за «нового 

порядку» належала приватній ініціативі. Так, дніпропетровська газета 

«Вільна Україна» з цього приводу повідомляла: «Промисловість міста 

пожвавлюється з кожним днем. Працюють побутові підприємства. На 

сьогодні видано 153 дозволи на відкриття різних підприємств. Великого 

значення набуває тут приватна ініціатива та конкуренція, які сприяють 

швидкому відновленню місцевої промисловості. З досить значних 

промислових підприємств вже працюють миловарний завод, кол. артіль 

„Червоний коваль”, бондарно-тарна та мебльова майстерні» [147].  

У своїй пропаганді нацисти наголошували на значному покращенні 

умов виробництва для робітників. Зокрема, генічеська газета «Азовський 

вісник» так описувала зміни, які відбулися на заводі «Виробник»: «По-
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новому ставляться і до робочого: про нього турбуються, йому створюють всі 

зручності для праці. Так, в механічному цеху токарні верстати огороджені 

захисними щитами, в ковальському цеху влаштована штучна тяга. Ливарний 

цех експлуатується дуже рідко, але вентиляція і тут не відсутня – у всьому 

відчувається турбота про людину» [139]. При цьому німецька влада 

здійснювала пильний контроль  за представниками робітництва. Так, 

працівники мали відповісти на такі питання: «1. Чи єврейського Ви 

походження? 2. Чи були Ваші батьки  або рідні Ваших батьків єврейського 

походження? 3. Якщо так, то хто саме?  4. Чи були Ви активним або не 

активним членом партії? 5. Якщо так, то яку посаду в партії Ви займали?» 

[15, арк. 9]. Робітникам надавалася характеристика стосовно  віку, зросту, 

кольору волосся, кольору очей, комплекції, загальних прикмет [13, арк. 16]. 

Незважаючи на всі зусилля німецької окупаційної цивільної 

адміністрації (привабливий соціальний пакет та водночас жорстка трудова 

дисципліна), відновленню повноцінної роботи промислових підприємств на 

території Півдня України заважало ряд факторів. По-перше, на найбільших 

промислових підприємствах регіону (наприклад, «Запоріжсталь», 

«Дніпроспецсталь», алюмінієвий завод) обладнання  було евакуйоване або 

знищене. По-друге, промпідприємства страждали від нестачі палива, 

сировини, електрики, транспорту, давався взнаки дефіцит робочих рук, у 

зв’язку з чим, наприклад, окупаційна влада була змушена вживати в селах 

Південної України спеціальних заходів з насильницької мобілізації гірників 

Криворіжжя [367,  с. 142]. По-третє, низька продуктивність праці місцевих 

робітників. Наприклад, у Криворізькому залізорудному басейні на місяць 

добувалося  3 – 6 тис. т залізної руди замість запланованих 15 тис. т у день 

[367, с. 142]. Перша плавка сталі на заводі ім. Ф. Дзержинського відбулася 

лише на 629-й день від початку ремонту [367, с. 142]. По-четверте, значної 

шкоди німцям завдав саботаж робітників, який як зазначає М. Слободянюк, 

«…став головною причиною того, що окупантам не вдалося ввести в дію 

жодне велике підприємство краю» [367, с. 143]. Німецькій владі доводилося 
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відновлювати роботу в умовах поширення серед місцевого робітництва 

закликів до саботажу, які поширювали представники підпілля ВКП(б). 

Зокрема, в одному з таких звернень до місцевих жителів  Дніпропетровщини 

робився заклик до того, аби всіляко гальмувати «…роботу свого  

виробництва» [106, с. 137]. При цьому попри нестачу кваліфікованої робочої 

сили німецька влада застосовувала жорсткі заходи для покарання політичних 

противників «нового порядку» серед прошарку робітників. Так, на території 

Херсонщини в консервному заводі № 1 «…у лютому місяці 1943 р. німці 

повісили начальника пожежної охорони т. Зябко М. за допомогу, яку він 

надавав радянським військовополоненим» [121, с. 8]. 

Таким чином, зважаючи на значні руйнування інфраструктури, 

спричинені радянською «евакуацією», пріоритетним завданням для німецької 

окупаційної адміністрації на Півдні України стало відновлення роботи 

промпідприємств, які були здатні обслуговувати потреби вермахту, а також 

забезпечувати постачання економіки рейху необхідною сировиною. 

Третьою особливістю нацистської окупаційної політики на Півдні 

України під німецьким цивільним управлінням було різке збільшення частки 

німецького монополістичного капіталу. Примітною рисою промислової 

політики німецької окупаційної адміністрації на території Півдня України 

стало активне включення промислових підприємств регіону до німецьких 

економічних структур, як-от монополії та різноманітні товариства, масштаби 

чого значно перевищували подібні процеси в інших окупованих територіях 

України. Політика сприяння поглинанню південноукраїнських промислових 

підприємств німецькими монополіями стала продовженням вже 

започаткованої німцями практики в раніше окупованих країнах Західної та 

Центральної Європи. Наприклад, на території польського Генерального 

губернаторства, а саме в Галичині практично всі промпідприємства 

«…поступово перейшли у власність 77 німецьких фірм, концернів, 

акціонерних товариств та інших монопольних об’єднань» [425, с. 129]. У 

протектораті Богемії та Моравії було ліквідовано більш як 15 тис. дрібних і 
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середніх промислових, торгових та ремісничих підприємств, а декілька тисяч 

підприємств хімічної, металургійної, машинобудівної, електротехнічної, 

текстильної та харчової галузей промисловості були підконтрольні таким 

великим монополістичним об’єднанням, як «І. Г. Фарбеніндустрі», 

«А. Г. Рейхсверке Г. Герінг»,   «Дрезденербанк», «Дойче банк» [312, с. 362]. 

У Норвегії «І. Г. Фарбеніндустрі» заволодів більшістю акцій найбільшої 

електрохімічної компанії «Норік гідро», а концерн Круппа вкладав кошти в 

розширення видобутку кольорових металів [295, с. 409]. 

На території Півдня України німецькі монополії та фірми заволоділи 

такими підприємствами, як «Запоріжсталь», «Дніпросталь» та заводом 

феросплавів («Штальверке-Брауншвейг»), металургійним заводом                             

ім. Дзержинського («Гютенверк» та «ШВО»), заводом ім. Ворошилова в 

Дніпропетровську («Браун Бовери уінд К»), заводами Нікополя 

(«К. Х. Юхо»), Дніпропетровським алюмінієвим та магнієвим заводом («АТ 

кольорових металів Німеччини») [425, с. 301].  

Ті ж підприємства, які не потрапили в підпорядкування німецьких 

монополій, були передані у відання місцевих управ. Тому одним з напрямків 

промислової політики німецької окупаційної адміністрації на Півдні України 

було відновлення роботи підприємств місцевого значення. Зокрема, у 

Запоріжжі здійснювався випуск дезінфікуючих камер, столових приборів, 

висячих замків та кустарних замків [23, арк. 6]. Крім того, у Запоріжжі 

працював  цегляний завод, який випускав червону цеглу та різні види 

черепиці [23, арк. 10]. Під час окупації у частини промпідприємств була 

змінена спеціалізація. Наприклад у м. Запоріжжі вагоноремонтний завод 

займався ремонтом товарних терезів та настільних манометрів; 

деревообробна фабрика виробляла дерев’яні граблі, шухляди, карнизи, 

прищіпки; хімічна фабрика № 2 – щітки, пензлі, шмергелевий папір, чорнила, 

каустичну та хлібну соду, гуталін, конторський клей [280, с. 164]. 

З випуску «Мелітопольського краю» від  8 вересня 1943 р. дізнаємося 

про діяльність генічеського рибзаводу, який був не лише власне рибзаводом, 
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але й рибопромисловим комбінатом, на чолі якого стояли шеф заводу Е. Роде 

та директор заводу Т. Міщенко. За ініціативи  Е. Роде та за сприяння 

Т. Міщенка завод отримав власний парусно-моторний флот, цех переробки та 

коптильний цех. Станом на 1943 р. на заводі відбувалося будівництво 

консервного та кулінарного цехів [189]. Після захоплення Мелітополя 

німецькою фірмою «Фармеєр і Крузе» було відновлено виробництво на 

консервному заводі, на якому, зокрема, було встановлене обладнання з 

Німеччини. Продукцію заводу становили консервовані овочі та фрукти, 

повидло, вино, сушені овочі та фрукти. Робітник заводу мав пакет 

соціального забезпечення (восьмигодинний робочий день, столову, душову, 

дитячий садок, медпункт) [188]. Газета «Новая мысль» від 31 жовтня 1943 р. 

повідомляє про відновлення роботи консервної фабрики в  Миколаєві [195].  

До підприємств місцевого значення також належали цегляно-черепичні 

підприємства. До цегляно-черепичних підприємств належав вапняний завод у  

с. Терпінні (нині Мелітопольський район Запорізької області), який щомісяця 

давав від 150 до 180 тонн вапняку. У цьому ж населеному пункті 

локалізовувалося гончарне виробництво, яке виробляло посуду на 15 тисяч 

літрів ємності в місяць. При цьому всі ці підприємства перебували в 

«…напівзруйнованому стані…» [185]. З березня 1942 р. на Мелітопольщині 

почала діяти майстерня з ремонту вагів. Свою діяльність відновив також 

Мелітопольський спирто-горілчаний завод, на чолі якого стояв І. Кононенко. 

Пропускна здатність заводу була збільшена із  300 – 450 літрів до 600 –                   

900 літрів на добу. Завод виконував замовлення для госпіталів та лазаретів, 

випускаючи спирт, горілку різних сортів та лікери. Прибуток заводу 

становив мільйон рублів на рік. Головними проблемами заводу були нестача 

кваліфікованої робочої сили, палива,  перебої в роботі обладнання [183]. Під 

час окупації  свою роботу також відновив якимівський завод «Стандарт», 

який перейшов у відання землеробської індустрії України (УМВН). На 

посаду шефа заводу був присланий пан Мюллер. Завод був орієнтований на 

випуск сільськогосподарського реманенту. З метою залучення працівників 



 177 

місцева преса наголошувала про організацію на заводі кухні-столової, 

читальні. Метою заводу було «…дати сільському господарству необхідне для 

якнайшвидшого переходу від общини на індивідуальне господарство» [179]. 

Влітку 1942 р. налагоджено миловаріння на Мелітопольському миловарному 

заводі [173]. У Мелітополі діяв завод ковкого чавуну, який приймав  у 

населення на пересічку полотна ножівок по металу [174].  

Окупаційна адміністрація проводила пильний облік місцевих 

ремісників. Станом на 17 вересня 1942 р. в Запоріжжі працювали такі 

категорії ремісників: слюсарі, кравці, спеціалісти з чистки взуття, 

художники, портретисти, часові майстри, бляхарі, точильники, ковалі, 

протезники, заготівельники взуття, панчішники, шапочники, 

електромеханіки, вулканізатори, перукарі, окантувальники рамок, майстри з 

виготовлення хрестиків, ремонту баянів та гармоней, виготовлення квітів з 

стружки, виробів з лози, з виготовлення окулярних виробів, миловаріння, 

щвеці, столяри, настроювачі піаніно  [38, арк. 12 – 17]. Наприклад, станом 17 

грудня 1942 р. на взуттєвій майстерні в м. Запоріжжя працювало 173 

робітники [38, арк. 29]. 

Таким чином, саме на теренах Півдня України  за «нового порядку» 

значного поширення порівняно з іншими регіонами України набула практика 

по передачі в управління чи володіння промпідприємств-гігантів до рук 

німецьких монополістичних об’єднань. Цей процес був типовим явищем у 

межах німецького «нового порядку» у Європі. 

Четвертою особливістю нацистської окупаційної політики на Півдні 

України під німецьким цивільним управлінням було те, що 

південноукраїнські чорноморські верфі мали стати базою військово-

морських сил Третього рейху (крігсмаріне). Німці не могли не скористатися 

особливостями природно-географічного розташування Півдня України з його 

широким виходом до Чорного моря. Як зазначає А. Погорєлов, «незважаючи 

на проведену радянською владою примусову евакуацію спеціалістів 

суднобудівних заводів напередодні окупації, у південних обласних центрах 
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залишилась значна кількість робітників» [437], причиною чого була 

відсутність транспортних засобів та небажання кидати родини напризволяще 

чи антирадянські настрої. 

З початком окупації місцеві південноукраїнські суднобудівні заводи та 

порти були безпосередньо підпорядковані управлінню воєнної економіки і 

спорядження при головному штабі збройних сил рейху на чолі з грос-

адміралом Е. Редером. 

Після встановлення окупаційного режиму в Миколаєві 16 серпня 

1941 р.,  судноремонтний завод отримав назву «Мала південна верф», 

суднобудівний завод імені 61-го комунара було перейменовано в «Північну 

верф», суднобудівний завод імені А. Марті – в «Південну верф». До кінця 

серпня  1941 р. була відновлена робота «Малої південної верфі», на якій 

діяли механічний, корпусний, ливарний, деревообробний, ремонтний та  

транспортно-такелажний цехи.  

Головною проблемою роботи суднобудівних підприємств стала нестача 

робочої сили, адже населення промислових південноукраїнських міст 

зменшилось майже вдвічі. З метою забезпечення суднобудівних заводів 

безкоштовною робочою силою в «...Миколаєві, в районі Темвода – поряд з 

«Північною верф’ю», був створений концтабір для радянських 

військовополонених «Шталаг-364», в якому утримувалось 26 – 30 тисяч 

чоловік» [379, с. 37].  До роботи цеху № 26 заводу «Південна Верф» були 

залучені 22 військовополонених [72, арк. 2]. 

Незважаючи на нестачу робітників, одразу після встановлення 

окупаційного режиму в м. Миколаїві «…четверта економічна група при 

штабі 2-ї армії констатувала, що з 30 000 працівників верфі можливе 

переведення до Німеччини 3 000 металістів, 600 – 800 інженерів, 2 000 – 

3 000 техніків» [394, с. 78]. Під час відновлення верфей у Миколаєві 

окупаційна влада «…зіштовхнулась з абсолютною апатією і відвертим 

небажанням людей співпрацювати» [394, с. 80], зокрема протягом 1942 – 

1943 рр. чисельність прогулів робітників досягала  40 %. Через це німцям 
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довелося вдатися до депортацій як одного з репресивних заходів. У кінці 

травня 1942 р. із заводу  «Північна верф» депортували близько 20 осіб [394, 

с. 80].  

Службовці та робітники заводу «Південна верф» отримували численні 

щоденні завдання, плани, замовлення [70; 73; 74; 77 – 80; 82 – 85; 87; 88]. 

Окупаційна влада здійснювала не лише пильний облік робочого часу 

працівників згаданого підприємства [76], а й жорстко контролювала 

кількісний та якісний склад робітників заводу [91].  При цьому під час 

окупації у структурі заводу «Південна верф» відбувалися постійні зміни 

підпорядкування різноманітних виробничих ділянок [69, арк. 1]. 

 Значною проблемою, з якою зіткнулася німецька влада, була низька 

продуктивність праці робітників верфі, що отримало своє відображення в 

низці нормативно-правових актів. Зокрема, у наказі від 22 червня 1942 р. № 

89 зазначалося, що «…до цього часу простежується велика кількість 

випадків, коли робітники групами стоять та нічого не роблять, ходять по 

території заводу без діла, палять великий період часу, тоді як паління на 

території верфі заборонено, ухиляються від виконання негайних завдань 

начальників цехів і т. п.» [67, арк. 1]. 1 липня 1942 р. в наказі № 91 

наголошувалося, що «всі робітники і службовці при виході із Заводу 

зобов’язані надати турнікетчику контрольний відкритий пропуск із робочим 

пропуском…», причому «особи, у яких робочий номер не співпадає з 

номером пропуску, будуть затримані, записані та до виявлення обставин, до 

них будуть застосовані заходи стягнення» [67, арк. 2]. Однак, незважаючи на 

вжиті окупантами заходи, на заводі «Південна верф» продовжував 

зберігатися значний відсоток прогулів робітників. Наприклад, у цеху № 26 15 

червня 1943 р. були відсутніми 15 осіб, з них з невідомої причини – 6 осіб  

[81, арк. 43]. Також траплялися випадки простою, імовірною причиною якого 

була людська недбалість. 2 вересня 1942 р. в цеху № 16 відбувся простій 140 

чоловік через незадовільну роботу компресорів, що забезпечували цех 

повітрям [90, арк. 3].  
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Водночас німецька окупаційна адміністрація намагалася задовольнити 

елементарні соціальні запити працівників верфі (обідня перерва, 

встановлення неробочих днів на великі релігійні свята, організація побуту та 

дозвілля, преміювання, відгули). Відповідно до розпорядження по заводу 

«Південна верф» від 3 квітня 1943 р. для робітників встановлювався такий 

робочий розпорядок: початок робіт – о 6-й ранку, обідня перерва – з 11.30 до 

12.30, закінчення робіт – о 16.45, закінчення робіт по суботах – о 12.15 [68,  

арк. 2]. На свято Трійці неробочими днями на заводі були визнані неділя 13 

червня 1943 р. та понеділок 14 червня 1943 р. [68, арк. 3]. Працівники верфі 

отримували від адміністрації підприємства безкоштовні квитки до театру [75, 

арк. 1, 2] (див. додаток С). Робітники заводу  мали змогу отримувати премії. 

Зокрема, 5 вересня 1942 р. 20 робітників цеху № 19 отримали премію «за 

гарну роботу» [71, арк. 6].  9 квітня 1942 р. 6 працівників цеху № 31 були 

премійовані дровами (100 кг кожному) [89, арк. 1]. У випадку наднормової 

роботи робітники заводу отримували відгули [86, арк. 2]. 

Отже, налагодження роботи суднобудівних заводів і портів 

Миколаївської та Херсонської області стало однією з успішних нацистських 

акцій з відновлення південноукраїнської промисловості. При чому 

перетворення південноукраїнських портових комплексів на бази для 

крігсмаріне в Чорному морі мало сприяти подальшій експансії Третього 

рейху на Близький Схід та в Середню Азію. 

Таким чином, промислова політика німецької окупаційної адміністрації 

на території Південної України стала своєрідним продовженням тієї 

політики, яку німці започаткували на Заході в 1939 та 1940 рр. Зважаючи на 

те, що на Заході  вермахту в достатньо короткі строки вдалося зламати 

військову міць супротивника, саме тут на нацистську промислову політику 

майже не впливав фактор евакуації. На противагу цьому на Східному фронті 

німецька армія була вимушена вести довгі виснажливі бої з радянськими 

військами, що разом з радянською евакуацією зумовило досить жорсткі 

форми й методи «нового порядку» у сфері промисловості. Саме фактор 
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евакуації став причиною того, що на території Півдня України німецькій 

окупаційній адміністрації так і не вдалося відновити повноцінне промислове  

виробництво, тоді як майже всі роки війни західні промпідприємства, хоча й 

у значно обмеженому вигляді, забезпечували економіку Третього рейху 

необхідними товарами. Незважаючи на те, що нацистське керівництво 

розробило доволі детальний та диференційований план економічної 

експлуатації окупованих територій Європейського континенту, військово-

політична ситуація на фронті звела  роль промисловості окупованих 

територій лише до одного – постачання сировини та військового обладнання. 

Встановивши контроль над більшістю європейських країн, німці  

проводили доволі диференційовану окупаційну політику в сфері 

промисловості. Однак, де б не опинялися німці, їхня політика у сфері 

промисловості фактично зводилася до чотирьох речей: до мілітаризації 

промислового виробництва, тобто активного перепрофілювання 

промислових підприємств на обслуговування замовлень вермахту, до 

централізації управління промисловістю й деякого відходу від ринкових 

важелів регулювання економіки, до захоплення провідних галузей 

виробництва німецькими монополістичними об’єднаннями. 

 

 

4.3. Динаміка соціально-економічних настроїв місцевого населення 

Півдня України в умовах «нового порядку» 

 

Оцінюючи фактор ставлення  місцевих жителів до окупаційного 

режиму, М. Слободянюк зазначає, що «настрої місцевого населення були під 

час Другої світової війни одним з кількох важливих чинників, що впливали 

на хід і результат війни в цілому» [367, с. 122]. Серед науковців не склалося 

однозначної думки стосовно оцінки ставлення місцевого населення до 

німецького «нового порядку». Я. Грицак зазначає, що чим далі на Схід, тим 

менше серед місцевого населення німців розглядали, як «визволителів з-під 
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ненависного більшовицького ярма»  [265, с. 220]. На думку дослідника, 

пам’ять місцевого населення «…про німецьку владу у 1918 р. пов’язувалася 

передусім з каральними експедиціями  та вивезенням  майна з України. 

Здебільшого місцеві жителі, дезорієнтовані  швидким перебігом воєнних 

подій, чекали прояснення  ситуації. Настрої,  подібні до панівних на Західній 

Україні, мали місце серед частини східноукраїнської інтелігенції, колишніх 

місцевих підприємців та заможних селян (парадоксально, що ці настрої 

поділяли не лише українці, але, частково, й євреї)» [265, с. 221].  На 

противагу цьому В. Косик вказує, що якщо на території Західної України у 

взаєминах з місцевими жителями німці зіткнулися з певними трудностями, то 

«зате на територіях на схід від колишнього польсько-радянського кордону 

населення у перші дні і тижні війни ще далі приймало німців як 

визволителів» [309, с. 182]. М. Слободянюк зазначає, що після початку 

окупації  «найбільша, аполітична, частина українців була дезорієнтована 

швидким та несподіваним перебігом подій і чекала на прояснення ситуації, 

щоби лише тоді якимсь чином прореагувати на неї» [367, с. 13]. На думку 

О. Субтельного, «рідко коли окупаційна держава так швидко й невідворотно 

настроїла проти себе спочатку доброзичливе чи принаймні нейтральне 

населення, як це нацисти зробили на Україні» [375, с. 407].  

Генеральний комісар генерального округу «Крим» А. Фрауенфельд 

підкреслював доволі доброзичливе ставлення місцевого населення до 

окупаційних структур. Він зазначав, що «відколи я слугую як генеральний 

комісар, у мене не виникало жодних проблем з корінним населенням, а також 

із шахтарями, персоналом, навіть зі Східним міністерством, усі неприємності 

виходили з Рівного, де була резиденція Рейхскомісара України» [135, S. 227].  

А. Фруенфельд наголошував на тому, що він «…міг собі дозволити, їдучи 

200 км по степові, не лише не брати з собою конвой, полишаючий навіть 

пістолет, у той же час, коли в Рівному, де знаходилася резиденція 

рейхскомісара України Eріха Коха, на головній вулиці серед білого дня…» 

відбулося вбивство німців місцевими партизанами [135, S. 235]. Зі звіту 
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Запорізької міської управи дізнаємося, що станом на жовтень 1941 – вересень 

1942 р., «…як ніколи досі, населення перейнято лише єдиним бажанням 

якнайшвидшого закінчення війни, як події, яка може дозволити... і відкрити 

перспективи до поліпшення матеріальних та побутових умов  життя» [21, 

арк. 8]. 

Одним з факторів впливу на формування настроїв місцевого населення 

на території Півдня України під німецьким цивільним управлінням була 

робота німецького пропагандистського апарату. Як на Західному в 1939 – 

1940 рр., так і на Східному фронті в 1941 р. німецька пропагандистська 

машина зіткнулася з фактичною неспроможністю ворожої сторони чинити 

належний морально-психологічний опір. Відносно стану пропаганди 

західних країн-союзниць Е. Родс слушно зазначає: «Західна пропаганда була 

погано підготовлена, щоб протистояти всьому цьому в часи „дивної війни”» 

[361]. Так, англійське Міністерство інформації ще не було в робочому стані, 

а у Франції до кризи в травні – червні 1940 р. зовсім не було ніякого 

міністерства інформації [361]. Подібна ситуація склалася й у Радянському 

Союзі, де додатковим сприятливим чинником для німецької пропаганди став 

розкол у свідомості місцевого населення, який був зумовлений тим, що, з 

одного боку, гітлерівські війська вели війну під гаслами визволення народів 

СРСР від комуністичного ярма, викриваючи злочини радянської системи 

проти власного народу, а, з іншого –  радянська довоєнна пропаганда, 

починаючи з  1939 р., намагалася переконати населення СРСР у дружньому 

ставленні до Німеччини [437].  

Нацистська пропаганда в окупованих країнах всіляко намагалася 

консолідувати їхнє населення, націливши на боротьбу зі спільним  ворогом –  

радянським більшовизмом. Як вказує Е. Родс, «до війни і під час                      

"дивної війни" гебелівська пропаганда робила все можливе в її силах, щоб 

роз’єднати французів, поставити один клас проти іншого. Але після падіння 

Франції і під час її окупації вона закликала об’єднатися і забути взаємний 

антагонізм і класову ненависть, коротше кажучи, наслідувати приклад 
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Німеччини та німецьким чеснотам в наполегливій роботі і стриманості та 

співпрацювати, а не мстити» [361]. Колабораціоністські структури робили 

також особливий наголос на збереженні сімейних цінностей. З цього приводу 

К. Міхєєв зазначає, що «захист родини та сімейних цінностей декларувався 

урядовою пропагандою як одна з основ соціальної політики Віші» [431, 

с. 21]. У 1941 р. нацисти наголошували на такому: «Німецький меч вирішує 

нині долю Європи, а, отже, і нашу. У майбутній новій Європі, на місці 

поверсальського хаосу та безправ’я, будуть встановлені лад і справедливість. 

На місце національного поневолення і соціальної кривди прийде національне 

і соціальне визволення народів, а на місце господарських криз та зубожіння – 

господарський розквіт та добробут» [191].   

Встановити ефективність подібних закликів нацистів серед місцевого 

населення Півдня України достеменно неможливо, адже  прихід німецьких 

військ став для жителів регіону певною несподіванкою. Наприклад, жителька 

с. Широкого Василівського району Запорізької області Надія Гаврилівна 

Амєлькіна (1925 р. н.) пригадує: «Під час войни дома були. Коли німці 

наступали – ми гуляли десь у „Кузьмарки”, коли біжать хлопці, і кажуть: 

„Дівчата, ідуть німці, в зеленій одежі, і с автоматами…”» [126, с. 7].  Значна 

частина місцевих жителів перебувала у стані розгубленості. Наприклад,                       

А. Хелемендик-Кокот зазначала: «Люди не знали, як ставитися до окупанта, 

не знали, як німці за яких обставин поводитимуться. Люди не знали, як 

реагувати на усмішку німця» [134, с. 140]. 

На відміну від решти окупованих територій Європи на Півдні України, 

була відсутня фаза передвоєнної пропагандистської обробки місцевого 

населення, адже радянський режим володів розгалуженою системою власної 

пропаганди та державної безпеки, які  придушували будь-які джерела 

альтернативної інформації. На противагу цьому, наприклад, підрозділи 

пропаганди вермахту брали активну участь у підготовці до вторгнення в 

Англію шляхом використання радіо та розповсюдження листівок через 

повітряні кулі [314]. Подібну тактику німці обрали й у Франції. За декілька 
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місяців до вторгнення нацисти за допомогою «чорних» передавачів 

поширювали панічні настрої, всіляко критикуючи французький уряд, 

наслідком чого став значний підрив морального стану особистого складу 

французької армії. 

Відступ радянських військ із Півдня України й прихід німців став 

причиною появи певних сподівань у частини місцевих жителів. На думку 

авторів монографії «Південна Україна: червень 1941 – листопад  1942 рр.»                

М. Шитюка та А. Погорєлова, однією з головних причин провалу                   

підпільно-партизанського руху на початку окупації на Півдні України став 

значний «кредит довіри» місцевого населення до окупантів [397, с. 203]. 

Саме цей фактор, а не відсутність досвіду, поспіх чи прорахунки у виборі 

структури організацій став вирішальним та призвів до фактичного розгрому 

Руху Опору на Півдні в початковий період окупації. Відповідно до даних 

контррозвідки німецької групи армій «Південь», у жовтні 1941 р. 90 – 95 % 

населення займало вичікувальну позицію, при тому що кількість вороже 

налаштованого населення становила лише 5 – 10 % [367, с. 126]. У своєму 

звіті від 15 листопада 1941 р.  стосовно настроїв місцевих жителів України 

капітан вермахту Г. Кох  зазначав: «З тих пір, як ми зайняли Україну, навіть 

останні прихильники рад починають розуміти, що військова міць 

більшовизму розгромлена. … Населення України у своїй найбільшій частині 

виявилося налаштоване по-антибільшовистськи і своє політичне майбутнє 

бачить майже виключно на стороні країн осі і, перш за все, на стороні 

Великонімецького Рейху. … Матері вчать своїх дітей, щоб ті зверталися до 

німецьких вояків зі словом „дядько”. Селяни і селянки покладають щодня (за 

своєю ініціативою) свіжі квіти на могили німецьких вояків» [328, с. 143]. 

 На відміну від окупованих країн Західної та Північної Європи, де 

пропаганду здійснювали не тільки окупаційні структури, а й органи влади 

квазідержав (режим Віші, Італійська соціальна республіка і т. д.), на Півдні 

України за пропаганду відповідали лише місцеві окупаційні адміністрації. На 

територіях, які увійшли до складу генеральних округів «Дніпропетровськ», 
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«Миколаїв» та «Таврія», за організацію агітаційно-пропагандистської роботи 

відповідали відділи пропаганди генеральних комісаріатів, які координували 

свою роботу з боку відділу преси і пропаганди рейхскомісаріату «Україна». 

На рівні гебітів пропаганду проводили однойменні відділи, у 

підпорядкуванні яких були сектори інформації міських чи районних управ.  

У  великих містах, як-от Запоріжжя чи Миколаїв, пропагандистську роботу 

організовували відділи пропаганди міської управи міста, у віданні яких були 

своєю чергою сектори інформації  районних управ міста. 

Основними засобами нацистської пропаганди на загарбаних територіях 

були радіо, кіно та газети. За чітко налагодженою схемою нацисти одразу 

після встановлення окупаційного режиму встановлювали контроль над 

мережею радіо та кіно. Після початку окупації Франції, де до 1936 р. будинки                   

4  млн французів мали радіо, нацистами були взяті під контроль радіостанції 

на півночі, режимом Віші на півдні країни. Можливості нацистської радіо- та 

кінопропаганди на Півдні України були обмежені браком необхідного 

устаткування. У доповідній записці Запорізького обкому КП(б)У про 

евакуацію промисловості та сільського господарства із Запорізької області 

зазначається, що кінофонд та кіноапаратура м. Запоріжжя,  майже все 

основне обладнання Запорізького радіовузла разом з вилученими у населення 

радіоприймачами було евакуйоване до м. Сталінграда, радіовузли ж 

районних та міських центрів були знищені [108, с. 63]. Разом з цим окупанти 

намагалися відслідковувати використання місцевим населенням 

радіоприймачів. Зауважимо, що «недоліком кінопропаганди була 

обмеженість вибору німецьких фільмів, а також їх однотипність» [280, 

с. 216], проте навіть під час окупації для місцевих жителів, незважаючи на 

вартість квитків від 6 до 10 крб., перегляд німецьких кінофільмів був 

достатньо прийнятною розвагою. Остання тенденція яскраво простежується 

саме на прикладі м. Запоріжжя, два кінотеатри якого щомісячно на початку 

1942 р. відвідували близько 32 тис. глядачів, а виручка становила майже 100 

тис. крб. [280, с. 217].  
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Наприкінці 1941 – у першій половині 1942 р. населення окупованих 

територій, з німецької точки зору, поділялося на чотири групи [436]. Перша – 

це налаштоване на співпрацю з німцями населення; друга – та незначна 

частина місцевих жителів, яка намагалася як підтримувати окупантів, так і 

допомагати партизанам; третя – особи, які були джерелом поповнення Руху 

Опору; четверта – більшість цивільного населення, яке підкорялося німцям, 

але займало вичікувальну позицію. На думку М. Слободянюка, «…серед 

місцевих мешканців, які прихильно зустріли прихід німців, можна виділити 

дві категорії людей» [367, с. 124 – 125], першу з яких становила та частина 

населення, яка виступала за ліквідацію колгоспів та покращення умов праці, 

другу – ті, хто виступав за поліпшення політичної атмосфери та звільнення 

від більшовизму.  

Селянство розглядало імовірний прихід німців як можливість 

звільнитися від «колгоспного ярма», адже «…на відміну від нечисельного 

робітничого класу, який пов’язував свій добробут з встановленням 

радянської влади, селян більшовицький жовтневий переворот 1917 р. 

позбавив права приватної власності…» [437]. При цьому «німецькі окупанти, 

за відповідної політики, могли дістати підтримку досить широкого прошарку 

українського селянства, бо відсоток різного роду репресованих та 

розкуркулених, переслідуваних за свої політичні, національні чи релігійні 

переконання, фольксдойчів, селян, які прагнули приватизації землі, і просто 

кон’юнктурників був, вочевидь, чималим» [367, с. 47]. С. Білан вказує на те, 

що «апогеєм обмеження прав селян та їх дискримінації в передвоєнний 

період стало запровадження паспортизації населення спільною постановою 

ЦВК та РНК СРСР „Про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу 

РСР та обов’язкової прописки паспортів” від 27 грудня 1932 р., в якій 

підкреслювалося, що сільське населення їй не підлягає» [413, с. 19 – 20].  

Згодом все це стало однією з причин того, що найбільших масштабів 

колабораціонізм набрав саме серед сільського населення.  
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Значна частина місцевих жителів Південної України в оцінці діяльності 

німців дотримувалася поміркованої позиції. Зокрема, жителька с. Привільне 

Баштанського району Миколаївської області Віра Олексіївна Білоус (1931 р. 

н.) зазначала, що «є у німців люди, і в нас є – люди й сволочі...» [127, с. 27]. 

На погляд мешканки цього ж села Наталії Іванівни Бублик (1929 р. н.), «так 

вреда людям наче вони не робили, шоб там чи били, чи здівались – то цього 

не було, канєшно» [128, с. 77]. Для більшості селян, які були «загартовані» в 

горнилах колективізації, голодоморів та сталінських репресій, принесені 

німецькою окупацією «…крадіжки, зґвалтування, страти не затьмарили 

їхньої загалом позитивної налаштованості – хоча б тому, що насильство аж 

ніяк не було для них чимось новим» [245, с. 122]. Як вказує К. Беркгоф, 

«майже всі без винятку селяни, не вагаючись, підтримували війну, яка, як 

вони гадали, ведеться тільки проти Сталіна та його режиму» [245, с. 122].  

Оцінюючи ефективність нацистської пропаганди серед сільського 

населення Півдня України слід зауважити, що на початкових етапах німецька 

пропаганда була доволі ефективною, спираючись на лояльне ставлення 

селян, однак обіцянки надати селянам землю у приватну власність не не були 

виконані й останні перестали сприймати нацистські пропагандистські 

матеріали. Аграрна політика нацистів призвела до того, що «…хоча селяни 

загалом мали більше харчів, ніж до 1941 року, із ними жорстоко поводилися, 

вони жили в страху і песимістично дивилися в майбутнє» [245, с. 142].  

Подальша політика німецької окупаційної адміністрації стала 

причиною зміни настроїв місцевих жителів Півдня України з початком 

1942 р. у бік несприйняття «нового порядку», яке було зумовлене низкою 

факторів.  По-перше, для сільських жителів окупаційний період знаменував 

собою продовження знайомої з радянських часів політики конфіскацій і 

вилучень худоби, накладення натуральних податків, примусової роботи в 

колективних господарствах. По-друге, трудова повинність не змогла оминути 

й жителів міст, де німецька влада намагалася відновити роботу великих 

промислових підприємств. По-третє, відбувався різкий перехід до 
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примусового вивезення українського населення до Третього рейху. По-

четверте, німці ввели платне лікування відповідно до розцінок райуправ, 

місцева освіта існувала в рамках початкових шкіл та професійно-технічних 

закладів, культурні заклади мали обслуговувати переважно потреби 

німецьких вояків. По-п’яте, під Москвою взимку 1941 – 1942 рр. відбулася 

поразка вермахту, коли, як зазначає відома російська дослідниця соціальної 

історії  Є. Сенявська, «…образ ворога ставав більш конкретним і живим: це 

вже не була незламна машина» [366]. 

  У своїх звітах німці наголошували на необхідності роз’яснювальної 

роботи «…серед населення, особливо, селянства…» [21, арк. 8 зв.]  стосовно 

відхилення від реалізації практичних заходів нового закону про землю, 

зокрема стосовно передачі в повну власність землі селянам і розпорядження 

селянами сільськогосподарською продукцією. На початку 1942 р. близький 

прибічник А. Розенберга О. Браутігам зазначав, що «сорок мільйонів 

українців, які радісно вітали нас як визволителів, сьогодні байдужі до нас і 

вже починають перекидатися до ворожого табору» [375, с. 408]. Відповідно 

до даних німецької контррозвідки групи армій «Південь» на серпень 1943 р. 

вже 95 % населення Дніпропетровщини вороже ставилося до німецького 

окупаційного режиму [367, с. 130 – 131], наслідком чого став масовий вступ 

до партизанських загонів. За даними німецького донесення про моральний 

стан жителів Бердянська, Номосковська та Дніпропетровська від 25 серпня 

1943 р., населення активніше залучається до саботажу [367, с. 133].  

На окрему увагу заслуговує питання ефективності нацистської 

пропаганди. Як зазначає О. Гогун, одним з показників її ефективності в 

Західній Європі була переважно добровільна служба в лавах легіонів СС, в 

яких було задіяно 38 тис. бельгійців, 11 300 датчан, 20 тис. італійців, по одній 

тисячі іспанців, болгар і фінів, 3 тис. албанців, 5 тис. румун, 15 тис. сербів, 8 

тис. французів, 22 тис. голландців [260, с. 154]. Головним мотивом 

мобілізації вищезгаданих людей може виступати антикомунізм, адже 

нацистська пропаганда намагалася переконати в тому, що на Східному 
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фронті вермахт б’ється з більшовистською заразою, яка може вразити всю 

Європу, тому багато жителів Європи щиро вважали, що нацизм – менше зло 

порівняно з більшовизмом [260, с. 154]. Тому окупаційна адміністрація 

використовувала радянські архівні матеріали для підготовки агітаційно-

пропагандистських матеріалів [4], а їх склад підлягав вивченню 

співробітниками штабу А. Розенберга [2].  

 Показником ефективності нацистської пропаганди на Півдні України 

може виступати кількість вивезеного на роботу до Німеччини населення. 

Формою популяризації роботи в Німеччині під час окупації була публікація 

листів остарбайтерів. Як вказує Д. Титаренко, текстологічний аналіз дозволяє 

виділити акценти, які робили автори зазначених публікацій відносно умов 

перебування остарбайтерів у Німеччині: 1) легка необтяжлива робота;  

2) достатнє харчування; 3) широкі можливості для проведення дозвілля [383,  

с. 67]. Окрім преси, для вербування трудових ресурсів використовувався 

кінематограф, зокрема такі кінофільми: «Фюрер та його народ», «22 червня», 

«Поїздка до Німеччини», «Дубинушка», «Робочий день німецького бауера», 

«Фільм про Німеччину» [383, с. 69].   

Як зазначає К. Беркгоф, «у грудні 1941 року з Кривого Рогу до 

Німеччини поїхали потягом 760 шахтарів» [245, с. 257], причому «того 

самого місяця близько 6 400 безробітних металургів Запоріжжя, тікаючи від 

голоду, добровільно рушили в тому самому напрямку» [245, с. 257]. Однак 

«лише в 1942 році переміщення робітників на захід і супровідна пропаганда 

набрали широкого розмаху» [245, с. 257]. Встановити точну кількість тих 

осіб, які  під впливом нацистської пропаганди добровільно залишили терени 

Півдня України, досить складно. Достеменно відомо, що на початку окупації 

населення східних областей України було лояльним до працевлаштування в 

Німеччині, однак вже з середини 1942 р. під впливом звісток про справжні 

умови життя остарбайтерів та перехід німців до насильницьких методів 

вербування ставлення населення почало кардинально змінюватися у бік 

негативного [383, с. 72]. За підрахунками  В. Чернявського, «якщо 
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виключити евакуйованих етнічних німців, сумарна кількість вивезеного на 

примусові роботи населення Півдня України складає близько 142 993 

чоловік, що відносно небагато у порівнянні з іншими регіонами УРСР» [394, 

с. 85].  

Попри значні обмеження прав і свобод за «нового порядку» [8, арк. 10], 

значний вплив на формування соціально-економічних поглядів місцевого 

населення мала «…досить продумана система заходів щодо забезпечення 

мінімального рівня життя населення», адже «окупантам була потрібна робоча 

сила для експлуатації ресурсів захоплених ними територій в умовах затяжної 

війни» [280, с. 178]. Така політика отримала своє вираження в такому.  

По-перше, під час окупації місцеве населення Півдня України під 

німецьким цивільним управлінням продовжувало отримувати медичні 

послуги. Зокрема, на території Василівського району Запорізької області 

право постійного прийому було надано у Василівській лікарні 1 лікарю-

терапевту, 1 лікарю-генікологу та 1  лікарю-венерологу; у Балківській лікарні 

– 1 лікарю-хірургу та 1 лікарю-терапевту; в Орлянській медичній амбулаторії 

– 1 лікарю-терапевту; у Царкутській медичній амбулаторії – 1 лікарю-

терапевту; у Скельківській медичній лікарні – 1 лікарю-терапевту; у 

Василівській поліклініці – 1 фельдшеру; у Норовській медичній амбулаторії 

– 1  лікарю-терапевту; Юренталівській медичній амбулаторії – 1 фельдшеру; 

Верхньокриничанській медичній амбулаторії – 1 фельдшеру; у 

Шмальківській медичній амбулаторії –  1 фельдшеру;  у Царкутській 

медичній амбулаторії –1 фельдшеру; у П’ятихатській медичній амбулаторії – 

1 фельдшеру; у Магдалинівській медичній амбулаторії – 1 фельдшеру [62, 

арк. 2]. Жеребецька лікарня Оріхівського району Запорізької області була 

одним із лікувальних закладів, де був ізолятор для інфекційних хворих. 

Лікарня надавала лікування для хворих на тиф, дизентерію, скарлатину, 

гінекологічні хвороби. В лікарні розміщувалася медамбулаторія, де «…є 

лікарі по внутрішніх, дитячих, зубних та інших хворобах» [214]. Крім того, 

лікарі здійснювали приватну медичну практику., а також діяли лікарні, 
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створені місцевою самодопомогою. Наприклад. у Дніпропетровську на базі 

колишньої поліклініки № 5 було відкрито поліклініку місцевого комітету 

самодопомоги [163]. При цьому вся медична допомога за «нового порядку» 

була платною, наприклад, прийом у лікаря в м. Запоріжжі коштував від 4 крб. 

70 коп. до  6 крб. 80 коп.  [280, с. 194]. 

По-друге, в умовах окупації на Півдні України продовжувала 

функціонувати довоєнна освітня мережа, хоча й в значно урізаному вигляді, 

попри проголошений курс рейхсміністра східних окупованих областей                     

А. Розенберга на обмеження освіти на захоплених територіях [7]. На позицію   

А. Розенберга орієнтувалися місцеві нацистські окупаційні структури, через 

що «переважна більшість чиновників окупаційної адміністрації виявила 

вкрай негативне ставлення навіть до часткового відновлення вищої 

спеціальної освіти» [321, с. 279]. Зокрема «типовою щодо цього є думка 

генерального комісара округу „Дніпропетровськ” К. Зельцнера, який 

повністю заперечував доцільність вищої технічної освіти для українців, 

посилаючись на достатню кількість німецьких кадрів» [321, с. 279]. Значною 

проблемою для системи освіти регіону було те, що розквартирування у 

приміщеннях шкіл німецьких військових частин призводило до втрати та 

псування шкільного майна [18, арк. 83, 85, 89]. Така тенденція охопила не 

лише найбільші міста регіону, а й колишні радянські районні центри.   

Зазвичай районні управи забезпечували безкоштовність навчання для 

місцевого населення у школах [280, с. 205]. В іншому випадку місцеві управи 

приймали рішення про звільнення від сплати за навчання для соціально 

вразливих категорій населення. Наприклад, відповідно до розпорядження № 

10 пологівської районної управи від 7 лютого 1942 р. «…Райуправа находить 

можливим зменшити на  50 % плату за навчання учнів по школах в січні та 

лютому місяцях 1942 р. та звільнити від сплати не цілком забезпечених 

матеріально: сиріт, дітей інвалідів і інших» [208]. Газета «Мелітопольський 

край» повідомляє, що місцевий методичний кабінет при відділі культури, 

«…враховуючи потребу шкіл у підручниках з різних дисциплін і 
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неможливість задовольнити цю потребу в умовах воєнного часу виготовив 

своїми силами ряд наочних посібників: географічних карт, арифметичних та 

орфографічних таблиць та ін.» [170]. За окупації відновлювали свою роботу                

професійно-технічні  навчальні заклади. Зокрема, 1 вересня 1942 р. у 

Мелітополі відкрили середню технічну школу для підготовки техніків-

майстрів механічного фаху з трьохрічним кусом навчання та ціною навчання                           

200 крб. на рік [164]. 

Також відбувалося часткове відродження наукового життя. У 

Мелітополі працювали садова дослідна станція, метеорологічна станція ІІ 

порядку, гідрометеорологічна станція,  ентомологічний пункт [166]. Крім 

цього, населення могло задовольнити свої читацькі потреби. Наприклад, у                         

Мелітополі на розі вулиць Олександро-Невської та 6 жовтня функціонувала 

місцева читальня, яка працювала з 12.00 до 18.30 [165].  

По-третє, окупаційна адміністрація проводила доволі гнучку політику 

регулювання ціноутворення. Водночас  нестача певних товарів примушувала 

окупаційну владу до їх централізованого розподілу. За «нового порядку» 

штадткомісаріат Запоріжжя здійснював облік та розподіл  вугілля для 

опалення [31, арк. 35]. В умовах «нового порядку» для закупівельних цін на 

продукти харчування на місцевому ринку була характерна тенденція до 

зниження, а німецька окупаційна адміністрація здійснювала регуляцію 

торгової діяльності шляхом надання дозволів на виготовлення та продаж тієї 

чи іншої продукції [41, арк. 119]. Та якщо в одному з кафе-столовій 

м. Запоріжжя станом на 14 грудня 1942 р.  картопля коштувала 25 рублів, 

капуста – 10 рублів, борошно – 100 рублів, квасоля – 50 рублів [34, арк. 12], 

то станом на 15 грудня 1942 р. – 1 січня 1943 р. були встановлені такі ціни й 

спостерігалося їх певне зниження: картопля коштувала 15 рублів, капуста – 5 

рублів, квасоля –  40 рублів, борошно – 70 рублів [34, арк. 14]. У Мелітополі 

в травні 1943 р. у зв’язку з гарним уловом риби та появою першої зелені 

(цибулі, укропу, редису, щавлю тощо) помітно знизились ціни на всі 

продукти харчування [177].  
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По-четверте, населення мало змогу вільно отримувати продовольче 

забезпечення. У містах за «нового порядку»  активно функціонувала система 

продхарчу [24 – 28]. Окупантам вдалося налагодити роботу закладів  системи 

громадського харчування.Наприклад, станом на 1943 р. в Миколаєві діяли 

понад  200 столових, які обслуговували близько 35 тис. осіб [196]. Станом на  

ІІІ квартал 1943 р. відповідно до профінплану Запорізького управління 

їдальнями обіг за реалізацію продукції становив 340 000 рублів [44, арк. 4]. 

При промислових підприємствах, які функціонували за «нового порядку», 

також існували їдальні. Штат такої їдальні містив посади: завідувач їдальні, 

калькулятор, комірник, старший повар, повар 1 категорії, повар 2 категорії, 

повар 3 категорії, помічник повара, корінщиці (3 штатні одиниці), 

прибиральниці (2 штатні одиниці), посудомийки  (2 штатні одиниці), 

робітник кухні, старший подавальник, подавальниці (4 штатні одиниці), 

касир, буфетник [43, арк. 9 зв.].  

У місцевій газеті «Наш путь» зазначалося, що в 1943 р. в Херсоні 

«постачання міського населення продуктами першої необхідності 

відбувається Торгово-Продовольчою конторою Міської Управи, що має в 

складі своєї торгової мережі 25 продовольчих магазинів в центрі міста і 19 на 

його околицях» [192], а також «…6 овочевих крамниць, 4 промтоварних 

магазини, 1 книжковий магазин, 2 фуражних і 1 дров’яний склад, 19 точок 

для продажу безалкогольних напоїв і 3 закупівельно-комісійних магазини» 

[192]. Крім того, «для постачання працівників міських підприємств, вокзалу 

та театру при цих підприємствах в установах є ще 8 продовольчих магазини» 

[192]. При цьому «основні показники Торгово-Продовольчої Контори за 

минуле півріччя і за липень місяць п. р. свідчать про те, що план по 

товарообороту виконаний із перевищенням, а саме, в особливому кварталі 

(січень, лютий і березень) 111 %, в першому кварталі (квітень, травень і 

червень) 135 % і в липні 100 %; реалізоване накладення – в особливому 

кварталі 109 % і в першому кварталі 132 %» [192]. Витрати за ті ж квартали 

знижені проти планових на 10 – 13 % і на 20 % (у липні). Також варто 
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зазначити, що «у той же час накопичення склали в січні – березні 185% і 

квітні-липні 230 % проти планового завдання» [192].  

За «нового порядку» на Півдні України був налагоджений збут 

алкогольних напоїв. З 20 січня 1943 р. у Запоріжжі було дозволено продаж 

вина в приватних закусочних на таких умовах: по-перше, вино має бути 

власного виготовлення; по-друге, вино має містити не більше 10 % алкоголю; 

по-третє, перед продажем вина має здійснюватися аналіз міським  відділом 

охорони здоров’я. Крім того, під заборону продажу підпадали напої із 

вмістом алкоголю понад 10 %, особливо горілка, а також напої, принесені 

відвідувачами [32, арк. 7]. У випадку порушення цього розпорядження 

окупаційна адміністрація  погрожувала вживати суворих заходів аж до 

закриття [32, арк. 7].  

Особливе продовольче забезпечення мали фольксдойче. Вони 

отримували додаткові набори харчування у зв’язку зі святами, зокрема, у 

1942 р. напередодні різдвяних свят співробітники штадткомісаріату 

м. Запоріжжя, серед яких був значний відсоток фольксдойче, мали отримати 

3 кг цукру, 3 кг масла та 10 кг пшеничного борошна [36, арк. 1]. При цьому в 

містах існували окремі заклади для місцевого населення та для  

німецькомовних осіб. На Мелітопольщині пані Гречман організувала 

їдальню для осіб німецькомовного населення з неймовірно дешевою ціною за 

обід – 5 рублів [169]. Окремі норми продовольчого забезпечення були 

затверджені для німецьких лікарень.  Наприклад, для німецької лікарні в 

грудні 1942 р. були встановлені норми на тиждень: хліб – 3500 г, масло – 210 

г,  сир – 233 г, м’ясо – 350 г, крупи та борошно – 1400 г,  цукор – 250 г, 

капуста – 1000 г, буряк – 400 г, морква – 200 г, цибуля – 200 г, огірки чи 

помідори – 1000 г, картопля – 3500 г, морс – 150 г [40, арк. 10].  

Продовольче забезпечення здійснювалося також для осіб, які вчинили  

порушення розпоряджень німецької окупаційної адміністрації. З 

телефонограми від 19 листопада 1942 р. дізнаємося, що 23 листопада 1942 р. 

у Запоріжжі в бараці № 2 на території Південного селища поблизу базара 
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відкрився робочий табір для тих, хто відмовився від роботи. При цьому 

управління столовими № 1 було зобов’язане забезпечити харчуванням 6 осіб 

охорони одноразовим звичайним обідом, а також одноразовим супом з 

хлібом для тих, хто провинився [42, арк. 26].  

По-п’яте, німецька окупаційна адміністрація зняла заборону на ведення  

роздрібної торгівлі та заняття приватною ініціативою. Цей крок окупаційної 

влади повинен був би схвально сприйнятий широкими масами населення, 

адже на момент окупації значна частина населення ще пам’ятала часи непу з 

його широкими можливостями роздрібної торгівлі. У такий спосіб мав 

зникнути дефіцит товарів широкого вжитку, що виник у підсумку воєнної 

розрухи. Наприклад, у м. Запоріжжі відбувався продаж морозива приватними 

особами, однак морозиво власного виробництва продавати заборонялося, 

продавець та тара мали проходити два рази на місяць огляд лікарем, ціна 

морозива мала затверджуватися у ІІІ відділі штадткомісаріату [29, арк. 153]. 

Під час окупації населення мало змогу задовольнити свої елементарні 

потреби. За «нового порядку» на території Запоріжжя діяли ремісники-

перукарі [38, арк. 11]. Зокрема, у відомстві Допоміжної управи Запоріжжя 

було  25 осіб, які працювали в перукарнях [55, арк. 3]. Також продовжували 

свою діяльність кафе.  Робота кафе у вечірній час примушувала їх власників 

звертатися до окупаційного керівництва стосовно дозволу на використання  

електроосвітлення [33, арк. 210]. З типової посвідки, дізнаємося, що «в кафе-

закусочній дозволяється продавати лише фруктові та овочеві страви та напої, 

крім алкоголя» [37, арк. 161]. Крім того, в ньому має бути вивішений 

прейскурант з усіма стравами та напоями [37, арк. 161]. 

По-шосте, прагнучи отримати лояльність з боку прошарку робітників з 

метою якнайшвидшого відновлення промислових підприємств, німецька 

окупаційна адміністрація  зробила спробу  задовольнити соціальні потреби 

місцевого населення Півдня України.  Наприклад, робітники, що працювали 

на відстані два і більше кілометрів, одержували пільгову знижку в 50 % на 

квитки для проїзду на роботу й додому [213]. Для робітників зазвичай 
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встановлювався фіксований робочий день. Так, для всіх підприємств м. 

Каховки (нині Каховський район Херсонської області), за винятком заводу 

поршневих кілець, з 9 серпня 1943 р. встановлювався єдиний робочий час: до 

обіду – з 7.00 до 12.00 та після обіду – з 13.00 до 17.00 [200].   

За «нового порядку» було збережено діяльність професійних спілок, 

хоча на практиці «…діяльність профспілки в системі окупаційної 

адміністрації мала для населення, перш за все, психологічне значення» [280, 

с. 191]. Зокрема, у Запоріжжі в «…грудні 1941 р. було створено обласне 

управління профспілки, а упродовж січня і лютого 1942 р. була налагоджена 

достатньо чітка система обліку чисельності працюючих на всіх 

підприємствах і установах області, де на найманій основі працювали місцеві 

жителі» [280, с. 191]. 

За окупації функціонувало лікарняне страхування. Наприклад, у 

м. Запоріжжі діяла обласна контора лікарняного страхування [45 – 54].  При 

цьому кожен громадянин, який працював в установі чи на підприємстві, у 

випадку тимчасової втрати працездатності на виробництві отримував 

грошову допомогу в розмірі 50 % основної ставки та безоплатну медичну 

допомогу [174]. З газети «Мелітопольський край» від 7 квітня 1943 р. 

дізнаємося, що «…в одному з попередніх місяців число робочих та 

службовців, що втратили працездатність, було 161 чоловік» [174], а «їм 

виплатили допомогу по тимчасовій непрацездатності 12 543 рублі, окрім 

того, виплачено за прийом хворих 6 537 рублі, за лікування в лікарнях – 1 230 

рублів, за ліки – 1 056 рублів та спеціальні медичні аналізи – 700 рублів» 

[174]. Станом на 1943 р. лікарняним страхуванням у Мелітопольському 

районі було охоплено 143 установи із загальною кількістю 12 490 осіб, у 

тому числі по місту 84 установи з 4 775 робочими та службовцями [174].  

Під час окупації в м. Мелітополі діяла біржа праці, яка здійснювала 

видачу грошової допомоги  родинам тих осіб, які виїхали на роботу до 

Німеччини, а також перебували на службі в німецькій армії [179]. Водночас у 

Мелітополі навіть відчувалася нестача будівельних робітників, зокрема 
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столярів, теслярів, водопровідників, мулярів, чорноробів [181]. При цьому 

зберігалася дискримінація за національною ознакою. Зокрема, питання 

працевлаштування фольксдойче перебувало на особливому особистому 

контролі генерального комісара [101]. 

Окупаційна адміністрація та органи місцевого самоврядування 

долучалися до проведення різноманітних соціальних ініціатив. Наприклад, 

«за ініціативи  редакції газети „Мелітопольський край” та міської управи в 

Мелітополі проводився збір добровільних пожертвувань на організацію  

будинку пристарілих, інвалідів та  недоглянутих дітей» [184]. Окупаційна 

влада тримала на контролі проблему сирітства та дитячої безпритульності. У                        

с. Орловка (нині Приморський район Запорізької області) був організований 

дитячий будинок, в якому знайшли притулок 130 дітей. Дитячий будинок 

було переведено в с. Терпіння (нині Мелітопольський район Запорізької 

області). При будинку відкрита швейна майстерня з прийомом приватних 

замовлень, а також планувалося відкрити столярну та жерстяну майстерні 

[174]. У Миколаївському районі (Херсонська область) влітку 1943 р. 

«…понад 1500 селянських дітей було розміщено в дитячих яслях…» [197]. 

На початку 1942 р. серед населення Півдня України відбулася зміна 

настроїв стосовно «нового порядку», що було зумовлене низкою факторів   

«1) саме на початку 1942 р. починається насильницьке вивезення українців у 

Німеччину, що викликало особливо сильне обурення місцевого населення; 

2) у лютому 1942 р. оприлюднено новий німецький аграрний лад, який 

викликав загальне невдоволення українських селян; 3) людино-

ненависницький характер окупаційного режиму за кілька місяців відкрив 

українському населенню справжнє обличчя нацизму; 4) поразка вермахту під 

Москвою взимку 1941 / 1942 рр. справила великий психологічний вплив на 

населення окупованих областей, підбадьоривши прихильників радянської 

влади і змусивши її противників бути обережнішими у виявленні своїх 

уподобань» [441, с. 13]. 
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Жорстоке ставлення німецької окупаційної влади [64] не могло не 

викликати супротиву місцевого населення. Одним із проявів невдоволення 

населення Півдня України в зоні німецького цивільного управління стало 

поширення Руху Опору. На думку М. Слободянюка, визначальними 

чинниками для розвитку Руху Опору були «…встановлення і умови 

окупаційного режиму…» [441, с. 16]. При цьому «…не лише сам факт 

окупації, а й конкретні заходи окупантів та їх вплив на умови життя мирного 

населення визначали розвиток, масштаби і характер Опору» [441, с. 12].  

Під час німецько-радянської війни на Півдні України існував 

організаційний Рух Опору, який був представлений як радянськими               

підпільно-партизанськими формуваннями (радянський Рух Опору), так  і 

підпіллям ОУН-Б (національний Рух Опору), причому «обидва рухи виникли 

„зверху”, як наслідок діяльності партійно-державних органів СРСР, з одного 

боку, і як наслідок діяльності похідних груп ОУН Бандери – з іншого»  [441, 

с. 16]. За визначенням М. Слободянюка, на території Півдня України  

«ефективною і найбільш масовою формою Опору став пасивний спротив 

цивільного населення воєнним, політичним і економічним заходам 

загарбників» [441, с. 16]. Дослідник розуміє  під терміном пасивний спротив 

«…організаційно неоформлені (стихійні) дії груп або окремих неозброєних 

мирних жителів, спрямовані на використання будь-якої можливості зберегти 

приватну або державну власність від пограбування окупантами, на 

саботування їх політичних і економічних розпоряджень, на невизнання 

окупаційної влади» [441, с. 9].  

Автори колективної монографії «Запорізький рахунок Великій війні.  

1939 – 1945» виділяють такі характерні риси неполітичного спротиву, як,  

по-перше, його стихійний характер, відсутність організаційного центру;  

по-друге, його пасивний  характер, який мав собі за мету «…захистити 

людину та її оточуючих від тиску тоталітарного режиму» [280, с. 294]. На 

думку авторів згаданої монографії, «…з упевненістю можна окреслити 

сфери, де спротив жителів Запорізької області не дозволив нацистам повною 
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мірою реалізувати свої наміри: 1) тотальне винищення євреїв та циган;  

2) ослаблення голодом військовополонених; 3) максимальне використання 

підневільної праці жителів краю; 4) вивезення продовольства та природних 

ресурсів; 5) перетворення регіону на пустелю при відступі 1943 – 1944 рр.» 

[280, с. 294]. 

М. Слободянюк надав таку оцінку пасивному Руху Опору на Півдні 

України: «В умовах степового Півдня України, де можливості для 

партизанської боротьби були вкрай обмежені, пасивний спротив мирного 

населення мав особливе значення. Пасивний спротив став не тільки вельми 

різноманітним і охоплював всі сфери економічного і громадського життя, а й 

у 1943 / 1944 рр. набув надзвичайно масового характеру, коли переважна 

більшість населення, у той чи інший спосіб, брала участь у боротьбі з 

окупантами. Завдяки спротиву населення гітлерівцям не вдалося повністю 

реалізувати у своїх інтересах людський і економічний потенціал такого 

важливого регіону, як Південна Україна» [441, с. 14]. 

У першій половині ХХ ст. серед населення Півдня України, особливо 

його селянської  частини,  традиційно були поширені антивладні настрої. Як 

відомо, «специфікою Півдня України було психологічне несприйняття 

селянством деспотичного характеру центральної влади, будь-якого насилля, 

усвідомлення своєї сили і незалежності» [424].  Достатньо складні природно-

кліматичні умови з посухами, суховіями та чорними бурями та 

нестабільними врожаями формували «…у населення впертий, відважний 

характер, жагу до боротьби, бажання захищати власні інтереси» [424]. 

Наприклад, під час організованих радянською владою хлібозаготівельних 

кампаній однією з форм селянського спротиву стало різке скорочення 

посівних площ, зокрема «… у 1927 – 1929 рр. в найбільш продуктивних 

селянських господарствах вони скоротилися майже вдвічі, при ще більш 

різкому зниженні товарної частини урожаю – з 25 до 14 %» [424]. Іншою 

формою спротиву став нелегальний забій худоби, який розпочався  на Півдні 

України влітку 1929 р. й досяг майже 75 % загальної кількості поголів’я 



 201 

[424]. Основними засобами пасивних форм спротиву селян стали чутки, 

приховування посівів, несплата податків, самогоноваріння [424]. Зазвичай 

селянські виступи були спрямовані проти дрібних виконавців з місцевого 

партактиву. Наприклад, група селян  с. Піски Баштанського району 

Миколаївської області на чолі із Задиракою поранила голову артілі 

«Червоний Жовтень» К. Лященка [243,  c. 53].  

Однією з форм пасивного супротиву населення окупантам на Півдні 

України за «нового порядку» був саботаж наказів німецької окупаційної 

адміністрації. Український дослідник Руху Опору В. Кучер слушно звертає 

увагу на те, що нацистське керівництво «…непокоїв той факт, що населення 

масово саботувало економічні, політичні, військові заходи…» [320, с. 259]. 

Причому несвідоме чи свідоме порушення адміністративно-розпорядчих 

приписів німецької влади тягнуло за собою різні покарання, зокрема 

накладання штрафів на порушників [94]. В іншому випадку до порушників 

застосовувалися більш сурові заходи. Наприклад, «…за відмову від роботи в 

1942 – 1943 рр. було покарано запорізьких робітників з присудженням їм 

термінів ув’язнення від 2 до 5 років», зокрема «Юхима Курельного, який не 

просто відмовлявся від праці, але й виступив із критикою окупантів, 

8 лютого 1942 р. було розстріляно» [280, с. 293].  

Під час нацистської окупації Запорізької області в селах Рівнопілля та 

Яблукове Гуляйпільського району, Пришиб Михайлівського, Біленьке 

Запорізького зафіксовані  неодноразові випадки втечі додому мобілізованих 

для підвозу військового спорядження або на риття окопів селян [280, с. 293]. 

Крім того, «щоб вижити, люди приховували від німецьких реквізицій худобу 

й зерно, розділяли між собою колишні колгоспні запаси» [280, с. 293]. Іншою 

формою аполітичного спротиву стало зменшення контактів з окупаційною 

владою, для чого селяни могли симулювати хвороби, які відлякували 

солдатів вермахту, писати на вхідних дверях «krank» («хворий»), спалювати 

сірку для імітації корости, часто кашляти для імітації туберкульозу, якого 

особливо боялися німці [280, с. 294].  
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Отже, ставлення місцевого населення до соціально-економічної 

політики німецької окупаційної адміністрації на Півдні України пройшло 

еволюцію від сподівання на покращення  соціально-економічних умов життя 

(введення приватної власності, ринкових важелів управління економікою, 

насичення  товарами широкого вжитку) до повного розчарування та 

неприйняття «нового порядку». Окупаційний пропагандистський апарат на 

Півдні України під німецьким  цивільним управлінням мав забезпечити 

формування лояльного ставлення до «нового порядку» як з боку селянства 

задля постачання німецьких військ продовольством, так і з боку робітників, 

які мали налагодити вивезення до Німеччини сировини і промислової 

продукції, а також стати джерелом поповнення остарбайтерів. Дослідження 

результатів нацистської пропаганди на Півдні України дозволяє 

стверджувати про її низьку результативність, зумовлену відсутністю гнучкої 

німецької окупаційної політики, яка разом із загальною військово-

політичною ситуацією була тим основним фактором, який впливав  на 

сприйняття місцевим населенням окупаційного режиму. Жорсткі соціально-

економічні умови нацистського окупаційного режиму,  підкріплені 

історичною традицією до бунтарства, стали причиною поширення серед  

південноукраїнського населення антинімецьких настроїв. 

* * * 

Таким чином,  нацистська соціально-економічна політика на Півдні 

України в зоні цивільного управління  була продиктована необхідністю 

якнайшвидшого встановлення контролю над аграрним та індустріальним 

потенціалом південноукраїнського регіону. 

На Півдні України під німецьким окупаційним цивільним управлінням 

головними змістовими компонентами нацистської аграрної політики були,                

по-перше, намагання пристосувати колгоспно-радгоспну систему до умов 

«нового порядку»; по-друге, обмежена спроба проведення земельної 

реформи із запровадженням приватної власності на землю з метою 

отримання підтримки з боку селянства. Вказані риси нацистського «нового 
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аграрного порядку» не мали унікальний характер й були властиві решті 

територій, що  увійшли до рейхскомісаріату «Україна». 

Промисловість південноукраїнського регіону влітку – восени 1941 р. 

зазнала одного з найбільших руйнувань й фактично була деіндустріалізована 

під час відступу радянської армії.  Внаслідок цього німецька сторона 

отримала  потужний виклик, відповіддю на який стала масштабна програма 

дій по відновленню промислового потенціалу Півдня України. У межах 

південноукраїнського регіону під німецьким окупаційним цивільним 

управлінням в 1941 – 1943 рр. найбільш успішне налагодження роботи 

місцевих промислових підприємств виявилося у сфері видобутку 

марганцевих та залізних руд, а також у системі енергопостачання, що загалом 

відповідало нацистським тактичним планам веденням війни на Східному 

фронті. Одним із засобів швидкого відновлення роботи південноукраїнських 

промпідприємств мало стати залучення німецького монополістичного 

капіталу, концентрація якого на теренах Півдня України досягла одного з 

найбільших рівнів. Південноукраїнська суднобудівна промисловість та 

портові комплекси повинні були скласти основу для базування німецького 

військово-морського флоту.  

Виконання німецькою окупаційною адміністрацією тактичного 

завдання зберегти  радянські довоєнні соціально-економічні реалії  мало 

своїм наслідком втрату остаточної підтримки окупаційного режиму серед 

місцевого населення.  
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ВИСНОВКИ 

 

У підсумку проведеного історіографічного аналізу з’ясовано, що на 

момент написання дисертаційної роботи відсутнє комплексне дослідження 

адміністративно-політичних та соціально-економічних аспектів німецького 

окупаційного цивільного управління на території Півдня України в 1941 –  

1943 рр. Історіографію проблеми можна умовно поділити на три періоди. Під 

час першого періоду (40-ві – середина  50-х рр. ХХ ст.) радянські історики 

здійснювали вивчення окупаційного режиму, зосередивши увагу на його 

злочинній сутності. Проте домінуючий в СРСР марксистський 

методологічний догматизм не дозволив повною мірою дослідити місцеві 

південноукраїнські особливості нацистського окупаційного режиму. Майже 

всі роботи із зазначеної проблеми були обмежені жорстокою схемою: 

«початок війни та героїчна оборона – окупація „німецько-фашистськими 

загарбниками” – визволення та відбудова». Під час другого етапу (середина 

50-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.) відбувалося фактологічне наповнення вже 

виробленого й офіційно затвердженого владою концептуального підходу. 

Третій період розпочався з 1991 р. й для нього характерні зародження та 

розвиток нових підходів до розгляду проблеми, методологічний плюралізм, 

поступове подолання радянського догматизму.  Сучасні українські історики 

створили велику кількість праць з історії німецької окупації, яким, однак, 

притаманна відсутність системності, часте домінування позитивізму, 

зосередження на макроісторії та недостатнє застосування таких новітніх 

підходів,  як  соціальна історія, історія повсякдення, психоісторія. На 

сьогодні проблема адміністративно-політичних та соціально-економічних 

аспектів нацистської окупації Півдня України ґрунтовно майже не 

досліджувалась закордонними істориками.  

Джерельну базу дослідження можливо розділити на неопубліковані 

документи з архівних фондів (ЦДАВО України, ЦДАГО України, ДАДО, 

ДАЗО, ДАМО, ДАХО), опубліковані збірники документів, періодичні 
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видання, усноісторичні джерела та мемуаристику. Дисертацію написано на 

основі принципів об’єктивності, історизму, системності та багатофакторності 

через використання таких загальнонаукових методів, як аналіз і синтез, 

дедукція та індукція, аналогія, так і таких спеціально-історичних методів, як 

періодизація, актуалізація, історико-порівняльний, хронологічний, історико-

генетичний, історико-структурний, історико-типологічний, біографічний, 

просопографічний. Комбіноване застосування широкого арсеналу 

методології історії в поєднанні з новітніми досягненнями історіографії та 

вичерпною джерельною базою дало можливість дослідити адміністративно-

політичні та соціально-економічні особливості «нового порядку» на території 

Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням. 

Нацистські загарбницькі плани відносно Півдня України були 

частиною традиційної німецької політики «Натиску на Схід» («Drang nach 

Osten»). Серед керівництва Другого та Третього рейхів склалася спадковість  

уявлень стосовно долі  південноукраїнських  земель. Доволі мінливі уявлення 

керівництва імперії  Гогенцоллернів відносно Півдня України  часів Першої 

світової війни у вигляді різних ідей та пропозицій, які значно залежали від 

воєнно-стратегічної ситуації на фронтах та міжнародної позиції країн-членів 

Центрального блоку, отримали свій подальший розвиток у нацистській 

Німеччині та набули форми офіційно  прийнятих планів. Для обох німецьких 

рейхів у завойовницьких і геополітичних планах стосовно 

південноукраїнських земель набула ідея створення колонізаційних проєктів 

на кшталт «Крим – Таврія» та «Готенленд». Якщо для Другого рейху 

центром розробки загарбницьких планів було вище військове командування в 

конкурентній боротьбі з урядовими структурами, то для Третього – 

нацистське партійно-державне керівництво.  

Нацистські плани відносно південноукраїнських земель можна 

окреслити як такі, що набули типової форми іредентизму. Метою такої 

політики мало стати  об’єднання всіх територій з мінімальною присутністю 

німецького етносу, до яких належав й Південь України, у складі єдиної 
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Німецької держави. На сприйняття образу Півдня України політичною 

елітою Третього рейху  впливав геополітичний потенціал території, який 

формував комплекс чинників. По-перше, вигідне географічне розташування, 

коли територія регіону могла бути використана Німеччиною як форпост для 

подальшої експансії до Близького та Середнього Сходу, а південноукраїнські 

порти мали стати місцем базування німецького військово-морського флоту. 

Через це для німецької політичної еліти зазначена територія (нерозривно із 

Кримським півостровом) уявлялася в майбутньому як «німецький Гібралтар» 

чи «німецька «Рив’єра». По-друге, природно-ресурсний та економічний 

потенціал регіону, який, з одного боку, надавав можливість убезпечити 

Німеччину від виникнення  продовольчої кризи, а з іншого – міг забезпечити  

вермахт необхідною металургійною сировиною та машинобудівною 

продукцією. По-третє, специфічні соціально-демографічні ресурси регіону зі 

значним відсотком німецької етнічної меншини та розгалуженими 

етноконфесійними групами (лютерани, католики, меноніти), які в 

подальшому мали стати опорою окупаційного режиму. По-четверте, з 

історичного боку Південь України був саме тим регіоном, де, на думку 

нацистів, можна було прослідкувати німецьку присутність, представлену 

індогерманцями як носіями арійської раси, остготським королівством 

Германаріха, німецькими колоністами ХVІІІ – ХІХ ст. 

У досліджуваний період 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, імовірно, мали 

б отримали статус, подібний до того статусу, який отримали 

західноукраїнські землі у складі Генерального губернаторства, коли вони 

формально не були безпосередньою складовою Німеччини, проте підлягали 

управлінню  німецької цивільної влади як своєрідна «європейська колонія». 

У подальшому після проведення германізації Південна України мала б стати  

безпосередньою складовою частиною Третього рейху. 
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На Півдні України під німецьким окупаційним цивільним управлінням 

склався комплекс особливостей адміністративно-політичного характеру.                

По-перше, фактично подвійне підпорядкування південноукраїнського 

регіону цивільній та військовій окупаційній владі, що було викликане 

близькістю Східного фронту й особливо яскраво проявлялося на прикладі 

генерального округу «Крим», материкова частина якого потрапила під 

управління цивільних структур рейхскомісаріату, а безпосередньо півострів 

перебував під управлінням німецьких військових. По-друге, на цій території 

було зосереджено  чотири з п’яти розміщених у рейхскомісаріаті «Україна» 

«міських» крайзгебітів, що можна пояснити значною сконцентрованістю 

демографічних та індустріальних ресурсів у найбільших містах регіону.  

По-третє, німецька окупаційна адміністрація використовувала вже 

налагоджені моделі адміністративно-територіального поділу, сформовані 

російською дореволюційною (встановлення меж генеральних округів по 

колишніх адміністративних кордонах трьох дореволюційних губерній – 

Катеринославської, Херсонської, Таврійської) та радянською довоєнною 

(збереження радянського районування) владами. 

На Півдні України під німецьким окупаційним цивільним управлінням 

склалася типова управлінська організація влади, притаманна й іншим 

територіям, які увійшли до складу рейхскомісаріату «Україна». На Півдні 

України німецька цивільна окупаційна структура набула такого вигляду: 

«генеральні комісари – гебітскомісари – штадткомісари – місцеві допоміжні 

управи». При цьому, якщо за радянського режиму органи місцевого 

самоврядування були позбавлені реальної влади й не могли представляти 

інтереси місцевого населення, виступаючи лише прикриттям партійної 

диктатури, то саме нацистами задля отримання лояльності з боку місцевих 

жителів, особливо в сільській місцевості, були запроваджені елементи 

виборності на альтернативній основі, хоча й під пильним контролем 

німецької окупаційної адміністрації. 
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У підсумку порівняльного аналізу нацистської і радянської аграрної 

політики на території Півдня України встановлено наступне.  По-перше, 

обидва режими, розглядаючи сільське господарство південноукраїнського 

регіону лише з точки зору поповнення власних продовольчо-сировинних 

ресурсів, використовували ту саму колгоспно-радгоспну організаційно-

правову форму його експлуатації. Таким чином, збереження колгоспно-

радгоспного ладу  на теренах Півдня України було продовженням 

традиційної для нацистів політики  забезпечення статус-кво в сільському 

господарстві. Однак, якщо для захоплених німцями країн Центральної 

Європи це стало причиною збереження в аграрному секторі латифундій, 

середніх та дрібних індивідуальних господарств, то для окупованих 

територій Радянського Союзу – причиною продовження існування 

рудиментів колгоспно-радгоспної системи. По-друге, невід’ємним елементом 

підтримки функціонування аграрного сектору для нацистського і 

радянського режимів були каральні акції. Німецька окупаційна адміністрація, 

успадкувавши від Радянського Союзу систему виробничих зв’язків на селі, 

зверталася до каральних акцій меншою мірою, аніж  радянська влада, яка, 

розбудовуючи колгоспно-радгоспну систему, використовувала ширший 

арсенал репресій (конфіскація майна, розстріли, депортації) й винищувала 

цілі прошарки селянства за класовою ознакою (середняки, куркулі). По-третє, 

податкова політика обох тоталітарних режимів на південноукраїнській 

території радикально не відрізнялася між собою й була націлена на 

отримання максимального зиску із селянських господарств у формі 

натуральних і грошових податків.  По-четверте, рівень життя сільського 

населення Півдня України під час нацистської окупації порівняно з 

довоєнним радянським суттєво не покращився.  Націлившись на отримання 

максимальних продовольчо-сировинних ресурсів, саме німецька окупаційна 

адміністрація проводила доволі прагматичну політику на селі (дозвіл мати 

додаткові присадибні ділянки, курс, хоча й декларативний, на приватну 
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власність), тим самим задовольняючи мінімальні життєві потреби місцевого 

селянства з продовольчого та соціального забезпечення. 

 У ході дослідження вдалося визначити певні особливості політики 

нацистів у сфері промисловості за «нового порядку» на південноукраїнських 

землях. По-перше,  під час відступу радянської армії в 1941 р. промисловість 

регіону зазнала одного з найбільших руйнувань з-посеред інших частин 

УРСР й фактично була деіндустріалізована (зруйнований ДніпроГЕС, 

вивезене обладнання з «Коммунару», заводу ім. Дзержинського, 

ім. Петровського, алюмінієвого заводу, «Запоріжсталі», «Дніпроспецсталі» і  

т. д.). Це стало своєрідним викликом, на який мала відповісти німецька 

окупаційна адміністрація. При цьому відновленню підлягали передусім лише 

ті підприємства, які так чи інакше були пов’язані з воєнною промисловістю 

рейху. По-друге, попри існуючий ще з радянських часів історичний міф про 

повний провал спроб Третього рейху налагодити діяльність промислових 

підприємств на окупованих територіях, саме в межах Півдня України 

нацистам вдалося досягти значних успіхів у цьому напрямку. Найбільш 

дієвим було відновлення окупантами роботи марганцевих шахт Нікополя, які 

майже повністю задовольняли потреби металургійної та воєнної 

промисловості рейху в марганці. Дещо меншою була результативність 

нацистів у налагодженні видобутку залізних руд, а також в експлуатації 

системи електропостачання.  По-третє, одним із засобів швидкого 

відновлення роботи місцевих промпідприємств мало стати залучення 

німецького монополістичного капіталу, концентрація якого на теренах 

Півдня України досягла одного з найбільших рівнів. На території регіону 

діяли такі німецькі монополістичні об’єднання, як «Штальверке-

Брауншвейг», «Гютенверк», «ШВО», «Браун Бовери уінд К»,   

«К. Х. Юхо», «АТ кольорових металів Німеччини». По-четверте, 

південноукраїнська суднобудівна промисловість та портові комплекси 

повинні були скласти основу для базування німецького військово-морського 

флоту. 
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Ставлення місцевого населення південноукраїнського регіону до 

соціально-економічної політики німецької окупаційної адміністрації 

пройшло еволюцію від сподівання на покращення умов життя (введення 

приватної власності, ринкових важелів управління економікою, 

налагодження виробництва товарів широкого вжитку) до повного 

розчарування та неприйняття «нового порядку». Німецький 

пропагандистський апарат на Півдні України мав забезпечити формування 

лояльного ставлення до «нового порядку» як з боку селянства задля 

постачання німецьких військ продовольством, так і з боку робітників, які 

мали налагодити вивезення до Німеччини сировини і промислової продукції, 

а також стати джерелом поповнення остарбайтерів. Дослідження результатів 

нацистської пропаганди на Півдні України дозволяє стверджувати про її 

низьку результативність, зумовлену відсутністю гнучкої німецької 

окупаційної політики, яка разом із загальною військово-політичною 

ситуацією була тим основним фактором, який впливав на сприйняття 

місцевим населенням окупаційного режиму. Жорсткі соціально-економічні 

умови нацистського окупаційного режиму,  підкріплені історичною 

традицією до бунтарства, стали причиною поширення серед 

південноукраїнського населення антинацистських настроїв й руху спротиву, 

який мав здебільшого позапартійний характер. 

Отже, проведений аналіз документів архівів, опублікованих збірників 

документів, періодичних видань окупаційного періоду, усноісторичних 

джерел та мемуаристики дозволяє стверджувати те, що в 1941 –  1943 рр. на 

території Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням 

склався специфічний комплекс адміністративно-політичних та соціально-

економічних умов життя населення. На думку автора, перспектива подальшої 

розробки досліджуваної 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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адміністративно-політичну, економічну, соціальну та культурну. Крім того, 

давно перезрілим питанням у вітчизняній історіографії залишається 

проблема створення системної наукової праці з історії окупаційного періоду 

(1941 – 1943 рр.) на території Півдня України як єдиного українського 

історико-географічного регіону, яка б висвітлювала перебіг подій у всіх 

окупаційних зонах (нацистській цивільній та військовій, румунській). 
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5. Cпр. 83. Пояснительный текст к карте немецких поселений в 

Таврической губернии, список немецких поселений в Таврической губернии 

(на русском языке). 1943 р. 16 арк.  

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

(м. Київ) 
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Ф. 57. Колекція документів з історії Комуністичної партії України 

Оп.  4 

6. Спр. 112. Инструкция рейхскомиссара Украины Коха                                

генерал-комисариатам Брест-Литовска, Житомира, Киева, Днепропетровска и 

гебиткомиссарам о введении цензуры для немецких газет и журналов, 

которые выходили на Украине в период немецко-фашистской оккупации. 

18.02.1942 г. 7 арк. 

7. Спр. 118. Копия директивы рейхскомиссара Украины Коха,                     

генерал-комиссарам Луцка, Житомира, Николаева, Днепропетровска и 

Мелитополя о закрытиии средних и высших учебных заведений на временно 

оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Украины и 

об отправке в Германию  всех учащихся этих заведений. 24.10.1942 г. 4 арк. 

Ф. 166. Комісія з історії Великої Вітчизняної війни при Академії 

наук УРСР. 1943–1950 рр. 

Оп. 2.  

8. Спр. 5. Приказы, распоряжения и другие материалы немецких 

властей об оккупационном режиме в Кировоградской области УССР. 

05.08.1941 г. –  13.07.1943 г. 101 арк. 

9. Спр. 21. Распоряжения и инструкции военных немецких 

комендатур на временно-оккупированной территории УССР. 03.01.1942 г. – 

03.12.1942 г. 17 арк. 

Оп. 3 

10. Спр. 144. Директивы бывшего рейхсмаршала Германии об 

использовании продукции сельского хозяйства, оккупированных областей 

Украины для нужд Германии. 64 арк. 

11. Спр. 147. Инструкции бывших немецких властей по обложению 

налогами населения, использования рабочей силы оккупированных областей 

Украины. 1941–1943 гг. 77 арк.  

Державний архів Дніпропетровської області (м. Дніпро) 
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Ф. Р–2284. Районна організація гітлеровскої молоді, 

м. Дніпропетровськ.    1943 р. 

Оп. 1 с. 

12. Спр. 1. Извещения об организации 10-дневного лагеря для                     

девушек-фольксдойче (материалы на немецком языке). 28 июня 1943 г. – 

5 июля 1943 г. 12 арк. 

Ф. Р–2285. Товариство управління сільським господарством на 

Україні, м. Дніпропетровськ. 1942 – 1943 рр. 

Оп. 1 

13. Cпр. 1. Переписка фирм по вопросам хозяйственного и 

технического характера. 8 января 1942 г. – 13 августа 1943 г. 99 арк.  

Ф. Р–2428. Дніпропетровська обласна контора реставрації 

заводських споруд, м. Дніпропетровськ. 1942–1943 рр.                      

Оп. 1 

14. Спр. 1–2. Бухгалтерские документы (–). 73 арк.  

Ф. Р–2301. Паровозо-ремонтний завод, м. Дніпропетровськ. 1942 –  

1943 рр. 

Оп. 1 

15. Спр. 1–2. Ведомости на выданные продукты питания. 

05.09.1942 г. – 30.09.1943 г. 22 арк.  

Ф. Р–3408. Криворізьке металургійне відділення гірничої та 

металургійної компанії «Схід», м. Кривий Ріг – м. Нікополь 

Дніпропетровської області.  1941 – 1943. 

Оп. 1. 

16. Спр. 1.  Распоряжение о добыче нечистой руды, о погрузке 

вагонов, проэкты рудничной шахты № 7; правила для робочих отдела 

капитального строительства; лабораторные анализы качества руды; 

объяснения производственного прогресса;  сведения о количестве постов для 

охраны рудника (материалы на немецком языке). 13 января 1941 г. – 

30 августа 1943 г. 132 арк.  



 215 

Ф. Р–3468. П’ятихатське окружне управління державними 

господарствами № 5, с. П’ятихатки П’ятихатського району 

Дніпропетровської області.  1941–1943 рр. 

Оп. 1. 

17. Спр. 1. Приказы и распоряжения немецких властей, относящиеся 

к деятельности управления, отчеты о проведении сельськохозяйственных 

работ, списки служащих государственных хазяйств. 05.06.1941 г. – 

11.05.1943 г. 36 арк.  

Державний архів Запорізької області (м. Запоріжжя) 

Ф. Р–1433. Запорізька міська управа, м. Запоріжжя Запорізької 

області. 1941 – 1943 рр.  

Оп. 1 

18. Спр. 145. Документы об инвентаризации имущества и 

расходовании материалов (акты, ведомости, счета, требования, накладные) за 

январь 1943 г. 351 арк. 

19.  Спр. 234. Сведения о выполнении приходно-расходной сметы 

горуправой. март – сентябрь 1942 г. 113 арк. 

20. Спр. 251. Переписка с фельдкомендатурой, городским банком, 

транспортным отделом о взыскании штрафов, численности жителей г. 

Запорожье,  расположении улиц и дорог, по финансовой деятельности. 09 

октября  1941 г. –  27 июня 1942 г. 38 арк.  

21. Спр. 269. Отчеты и сведения о деятельности горуправы на 

октябрь 1941 – сентябрь 1942 г. 201 арк. 

22. Спр. 566.  Постановление о регулировании условий труда  и 

оплаты для всех украинских служащих, работающих в немецких 

учреждениях. 

Приказы и распоряжения промышленного отдела по основной 

деятельности.  14 января – 8 декабря 1942 г. 41 арк. 

23. Спр. 567. Проэкты производственных планов промышленных 

предприятий на ІІ квартал 1942 г. 31  арк. 
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Ф. Р–1434. Продхарч при Запорізькій міській управі, м. Запоріжжя 

Запорізької області. 1941 – 1943 рр. 

Оп. 2 с. 

24. Спр. 34. Переписка с организациями о снятии с довольствия 

уволившихся робочих, списки их. 13 января 1942 г. – 29 сентября 1943 г. 

78 арк. 

25. Спр. 35. Письма организаций и заявления граждан об отпуске 

продуктов питания. Списки работников станции Мокрая, типографий и др. 

организаций. Август – 5 октября 1942 г. 401 арк. 

26. Спр. 41. Ведомости реализации продукции по хлебопекарням, 

накладные об отпуске продуктов магазинам. Сентябрь 1942 г. 568 арк.  

27. Спр. 42. Справки, выданные членам семей лиц, завербованных на 

работу в Германию, для получения продовольственных карточек. 15 апреля – 

сентябрь 1942 г. 17 арк. 

28. Спр. 43. Справки, выданные членам семей лиц, завербованных на 

работу в Германию, для получения продовольственных карточек. 16 апреля 

1942 г. – 12 марта 1943 г. 68 арк. 

Ф. Р–1435. Штадткомісаріат м. Запоріжжя Запорізької області.                            

1941 – 1943 рр.  

Оп. 1 

29. Спр. 6. Промфинплан Ореховского опытного поля на 1943 г. 

Переписка с организациями по хозяйственным и др. вопросам. Сводки об 

урожайности сельськохозяйственных культур по районам. Списки граждан 

на получение продовольствия. 9 октября 1941– 25 сентября 1943 гг. 294 арк. 

30. Спр. 11. Переписка с учреждениями, предприятиями, гражданами 

о подключении электроэнергии, снабжении топливом и др. 27 декабря 1941 –                    

16 августа 1943 г. 338 арк. 

31. Спр. 12. Переписка с учреждениями и предприятиями о 

обеспечении топливом. Баланс Кушугумовского сельпо на 1 ноября 1941 г. 
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Списки работников кирпичных заводов фирмы Пауль Поляцык и станции 

Запорожье  ІІ. 1 ноября 1941 г. – 31 марта 1943 г. 138 арк. 

32. Спр. 13. Переписка с организациями по хозяйственным вопросам. 

Характеристики служащих. 24 декабря 1941 г. – 1 сентября 1943 г. 23 арк. 

33. Спр. 17. Требование на рабочую силу. Заявление учрежений и 

граждан на подключение электричества, открытие частных магазинов. 12 

декабря  1941 г. – 30 декабря 1942 г. 139 арк. 

34. Спр. 18. Калькуляции стоимости блюд в столових. 22 июля 

1941 г. –  30 декабря 1942 г. 29 арк.  

35. Спр. 19. Акты обследования состояния заготовок продуктов по 

области и инвентаризации имущества учреждений и отдельных граждан. 18 

ноября 1941 г. –  5 октября 1943 г. 56 арк.  

36. Спр. 22. Списки сотрудников учреждений и организаций города 

Запорожья. 22 декабря 1941 – 7 августа 1943 гг. 36 арк. 

37. Спр. 44. Уставы промышленых артелей, инвалидов, счета и др. 

Планы театральних представлений и кино в городе Запорожье. Заявление 

граждан на получение жилья. Список гражданських служащих. 24 января 

1942 – 1 августа 1943 гг. 213 арк. 

38. Спр. 87. Списки робочих предприятий, учреждений и 

организаций города Запорожье на получение сахара. 12 марта – 22 декабря 

1942 гг. 243 арк. 

39. Спр. 88. Списки сотрудников учреждений и предприятий города 

Запорожье  на получение сахара. 18 марта 1942 г. – 7 сентября 1943 г. 63 арк.  

40. Спр. 106. Служебные обязательства граждан, мобилизованных на 

стоительные работы. Списки граждан. 19 декабря – 29 декабря 1942 г. 

228 арк. 

41. Спр. 127. Переписка с учреждениями и предприятиями о 

снабжении топливом, подключении электричества и др. Заявлении граждан о 

получении права частной торговли и подключении электричества. 02 января 

– 08 июня  1943 гг. 132 арк. 
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Ф. Р–1437. Управління їдалень торговельного відділу Запорізької 

міської управи, м. Запоріжжя Запорізької області. 1941 – 1943 рр.  

Оп. 1 

42. Спр. 14. Список предприятий Запорожского треста столовых, 

копии документов направляемых в другие организации, список работников 

столовых переданных тресту столовых, заявки на получение талонов для 

прикрепление к столовым, акт обследования столовой № 17. 07 ноября 

1941 г. – 04 сентября 1943 г. 54 арк. 

43. Спр. 17. Сведение о количестве прикрепленных к столовым. 

Выполнение плана по обороту предприятиями, промфинплан,  структура 

оборота, отчет о численности и зарплате отдела питания, профессий 

общественного питания. 16 декабря 1941 г. – 31 августа 1943 г. 58 арк. 

44. Спр. 19. Сведения о работе столовых, калькуляции, недельные 

отчеты, акты, приказные кассовые ордера и др. оправдательные 

бухгалтерские документы (31 декабря 1941 г. – 21 сентября 1943 г.). 288 арк. 

Ф. Р–1439. Запорізька обласна контора лікарняного страхування,                       

м. Запоріжжя Запорізької області. 1941–1943 рр.  

Оп. 1 

45. Спр. 1. Переписка Областной конторы больничного страхования 

с Районными конторами о выплате денег по листам нетрудосподобности, о 

страхвзносах, об отчетности и другое. 04 апреля 1942 г. – 14 октября 1942 г. 

86 арк.  

46. Спр. 2. Переписка с районными конторами больничного 

страхования и городскими учреждениями о выплате помощи по больнычным 

листам, о направлении на работу и другое. 05 декабря 1941 г. – 22 декабря 

1942 г. 47 арк. 

47. Спр. 3. Распоряжение № 7-42 полевой комендатуры № 679, 

переписка с учреждениями, предприятиями и районными конторами о 

перечислении страховых взносов, отчеты о деятельности райконтор. 

15 января 1942 г. – 08 сентября 1942 г. 178 арк. 
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48. Спр. 4. Учет заболеваний среди застрахованных и учет работы 

доверенных врачей. Июнь 1942 г. – июнь 1943 г. 18 арк. 

49. Спр. 6. Сведения о заболеваемости среди застрахованных в 

районах. Декабрь 1942 г. – январь 1943 г. 2 арк. 

50. Спр. 7. Отчеты об использовании сметы административно-

хозяйственных и общих расходов, месячные отчеты районных контор об 

отчислении страхвзносов. Февраль 1942 г. – ноябрь 1942 г. 20 арк. 

51. Спр. 8. Направления застрахованных к врачу, список 

застрахованных, находящихся на излечении в больницах, месячные отчеты 

перечисления страхвзносов и другое. Февраль 1943 г. 229 арк. 

52. Спр. 9. Ведомости начисления зарплаты сотрудникам Областной 

конторы больничного страхования, списки больных застрахованных, 

находящихся на стационарном лечении в районных больницах, месячные 

отчеты и другое. Апрель 1942 г. 169 арк. 

53. Спр. 11. Месячные балансы Областной конторы больничного 

страхования и районных контор за май 1942 г. Май 1942 г. 91 арк. 

54. Спр. 129. Сводный баланс по Областной конторе  больничного 

страхования и районным конторам. Декабрь 1942 г. 36 арк. 

Ф. Р–1452. Фірма «Van Dissel Rohde und Co. Nachf», м. Запоріжжя 

Запорізької області. 1942 – 1943 рр. 

Оп. 1 

55. Спр. 1. Переписка с различными организациями города об 

отпуске им мыла для нужд производства и другого хазяйственного 

инвентаря, напр.: рубанков, метчиков, грабель, сапок, вил. 30 ноября 1942 г. 

– 27 июля 1943 г. 14 арк. 

Ф. Р–1456. Районні ароконтори та громадські господарства 

Запорізької області (колекція). 1941–1943 рр. 

Оп. 1. 

56. Спр. 53. Приказ Андреевской райуправы. Распоряжение окр. 

уполномоченного германського хозкомандования, председателя райуправы, 
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старосты по сельскохозяйственым вопросам. 09 октября 1941 г. – 08 апреля 

1942 г. 208 арк. 

57. Спр. 60. Распоряжение с/х коменданта, райшефа, зав. 

райфинотдела. Ведомость по выдаче продуктов. 25 октября 1942 г. – 24 

января 1943 г. 437 арк. 

58. Спр. 65. Распоряжение вышестоящих организаций о подаче 

списков, о подаче десятихатковых, полицаев и военнопленных, об очистке 

снега и по др. вопросам. 12 января – 30 декабря 1942 г. 285 арк.  

59. Спр. 98. Входящая переписка с рай. шефом о взымании налога с 

кустарев и ремесленников, о планах сдачи, птицепоставки и др. 19 января 

1942 г. – 16 августа 1943 г. 32 арк. 

60. Спр. 129. Приказ по Мелитопольскому облуправлению МТС о 

оплате комбайнерам, трактористам, машинистам, бригадирам. Сводка о ходе 

уборочной кампании. Акты осмотра строений и сооружений. 30 июня 1943 г. 

– 20 октября  1943 г. 246 арк. 

Ф. Р–1694. Василівська районна управа (райуправа), с. Василівка 

Василівського району Запорізької області. 1942–1943 рр. 

Оп. 1 

61. Спр. 1. Cписки землеустроителей района, которые должны 

прослушать курсы в г. Днепропетровске, списки робочих и специалистов, 

которе должны ехать на работу в г. Запорожье. Август 1942 г. – март 1943 г. 

4 арк.  

62. Спр. 2. Список работников Балковской больницы, ведомость о 

медицинском персонале, которому дано право постоянного приема по 

Васильевскому народу (без дат). 2 арк. 

63. Спр. 3. Переписка с шефом района, перечень населенных пунктов 

района (март 1943 г. – ?). 3 арк. 

Ф. Р–1852. Василівська районна комісія по сприянню в роботі 

НДК,  с. Василівка Василівського району Запорізької області. 1943 –  

1944 рр. 
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Оп. 1 

64. Спр. 1. Акты о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских 

захватчиков, чинимых ими на территории Васильевского района 

Запорожской области. 22 февраля 1944 г.–23 февраля 1944 г. 9 арк. 

Ф. Р–3077. Мировий суддя 4-ї дільниці міста Мелітополя 

Запорізької області. 1943 р. 

Оп. 2 с. 

65. Спр. 1. Гражданское дело по иску Пажовой Елены Ивановны к 

Пажову Василию Алексеевичу об уплате средств на содержание ребенка.  

15 марта – 29 марта 1943 гг. 6 арк. 

66. Спр. 3. Гражданское дело по иску Верещагиной Анны 

Михайловны к Дудченко Петру Константиновичу о выселении и разделе 

имущества. 14 апреля – 15 апреля 1943 г. 10 арк.  

Державний архів Миколаївської області (м. Миколаїв) 

Ф. Р–1018. Завод «Південна суднобудівна верф», м. Миколаїв. 1941–

1944 рр. 

Оп. 1 

67. Спр. 1. Приказы по верфи № № 89, 90, 91, 96, 98.                                                     

22 июня 1942 г. – 20 авгуса 1942 г. 5 арк.  

68. Спр. 2. Печатные приказы и распоряжения по верфи. 04 марта                          

1943 г. – 27 сентября 1943 г. 8 арк. 

69. Спр. 4. Приказы по управлению. 09 марта 1943 г. – 16 апреля 

1943 г. 2 арк. 

70. Спр. 6. Производственные задания цеху. 25 июня 1942 г. – 

25 июля 1942 г. 2 арк. 

71. Спр. 7. Штатное расписание работников, список робочих на 

получение премии, план ремонта электрооборудования машинного зала цеха. 

Рапорт о движении рабочей силы. 08 июня 1942 г. – 05 сентября 1942 г. 

13 арк. 
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72. Спр.  9. Списки военнопленных цеха. 22 октября 1941 г. – без 

даты. 3 арк. 

73. Спр. 15. Ежедневные задания по ремонту вагонов. 27 октября                         

1942 г. – 28 декабря 1942 г. 11 арк. 

74. Спр. 16. Карточки учета ежедневных заданий по участку.  

23 декабря  1942 г. – 27 ноября 1943 г. 2 арк. 

75. Спр. 21. Списки робочих цеха, получившие ботинки и 

бесплатные билеты в театр.  08 января 1943 – 10 сентября 1943 гг. 8 арк. 

76. Спр. 22. Ежедневные сводки о ходе выполнений и явке робочих.                          

01 января 1943 г. – 31 декабря 1943 г. 231 арк. 

77. Спр. 25. Ежедневные задания по учету и растановке рабочей 

силы. Сведения по поступающим вагонам. 04 января 1943 г. – 22 апреля  

1943 г. 14 арк. 

78. Спр. 26. Заказы по участку на ремонт вагонов с перечнем 

необходимых операцій. 06 января  1943 г. – 12 декабря 1943 г. 131 арк. 

79. Спр. 27. Ежедневные задания цеху. 13 января  1943 г. –  

21 октября 1943 г. 124 арк. 

80. Спр. 28. Ежедневные планы задания на ремонт вагонов. 30 января 

1943 г. – 23 декабря 1943 г. 35 арк. 

81. Спр. 29. Ежедневные докладные записки явки робочих цеха.  

16 февраля 1943 г. – 03 декабря 1943 г. 84 арк. 

82. Спр. 30. Ежедневные задания по ремонту вагонов. 16 марта 

1943 г. – 25 июня 1943 г. 214 арк. 

83. Спр. 31. Ежедневные задания мастерам. 24 мая 1943 г. – 16 

сентября 1943 г. 16 арк. 

84. Спр. 32. Ежедневные задания по ремонту вагонов. 25 июня 

1943 г. –  4 октября 1943 г. 190 арк. 

85. Спр. 33. Ежедневные задания по ремонту вагонов. 04 октября                   

1943 г. – 27 ноября 1943 г. 86 арк. 
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86. Спр. 34. Списки общего количества рабочих по штату и 

получающих газету «Українська думка». Переписка с начальником участка. 

01 января 1944 г. – 03 февраля 1944 г. 6 арк. 

87. Спр. 35. Ежедневные задания мастерам на ремонт вагонов. 

Карточки найменований деталей, требующих ремонта. 28 апреля 1944 г. – 27 

мая 1944 г. 18 арк. 

88. Спр. 36. Ежедневные сводки о ходе выполнений заказов и явки 

робочих  01 января 1944 г. – 6 марта 1944 г. 23 арк. 

89. Спр. 37. Штатное расписание цеха, список робочих для 

премирования дровами. 09 апреля 1942 г. – 09 июня 1942 г. 4 арк. 

90. Спр. 38. Рапорт о движении рабочей силы. Отношение к 

начальнику цеха об обеспечении цеха компрессорами. 08 июня 1942 г. – 03 

сентября 1942 г. 3 арк. 

91. Спр. 39. Распоряжение начальника отдела о представлении 

сведений о составе робочих. 25 сентября 1943 г. – без даты. 3 арк. 

Державний архів Херсонської області (м. Херсон) 

Ф. Р–1520: Сільські управи Херсонщини (ОАФ). 1941–1943 рр. 

Оп. 1 

92. Спр. 5. Приказ Александрштадской райсельхозкомендатуры о 

сдаче мяса государству. Ведомость переписки населения возрастом от 15 до 

65 лет пос. Пятихатки. Ведомость о сдаче скота пунктами з/скота. Акты 

закупки скота. 30 марта 1942 г. – 13 октября 1943 г. 170 арк. 

93. Спр. 6. Распоряжение гебитскомиссара о светомаскировке, 

примененнии взрывчастых веществ и др. Обьявление государственного 

комиссара Украины про порядок молокоздачи. Ведомости переписки 

населения возрастом от 16 до 65 лет. Ведомости выдачи зарплаты служащих 

сельуправы, учителей школы и работникам других учреждений. 01 июля 

1943 г. – 10 августа 1943 г. 128  арк. 

94. Спр. 9. Приказы и распоряжения обласного комиссара 

Александршадта об угоне населения в немецкое рабство, прекращения 
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работы в Украине школ, порядке наложения штрафов на население. 28 

декабря 1941 г. – 26 ноября 1942 г.              62 арк. 

95. Спр. 10. Распоряжение Александрштадской райуправы по  

административным и хозяйственным вопросам. Анкеты руководителей 

сельуправы о взымании штрафов с населения, учет военнообязанных и др.  

31 декабря 1941 г. – 01 декабря 1942 г. 143 арк. 

96. Спр. 20. Розпорядження, обіжники Голопристанської райуправи 

та листування з нею. 09.04.1942 р. – 25.10.1943 р. 156 арк. 

97. Спр. 23. Приказы Алешковского гебитскомиссара о запрещении                     

разрушений свободных построек, обязательной учебе детей и др.; 

характеристика политического и культурного положення района; список 

организаций  и руководящих организаций с. Голая Пристань. 01 сентября 

1942 г. – 15 декабря 1942 г. 156 арк. 

98. Спр. 73. Накази, розпорядження, обіжники Скадовської 

райуправи. 25 грудня 1942 р. – 30 жовтня 1943 р. 243 арк.  

Ф. Р–1824. Херсонський окружний комісар (гебітскомісар), 

м. Херсон Миколаївської область. 1941–1944 рр.  

Оп. 1 

99. Спр. 27. Розпорядження рейхсміністра зайнятих східних 

областей, циркуляр Миколаївського генералкомісара про працевлаштування 

робітників німецького походження. 06 листопада 1942 р. – 09 квітня 1943 р. 

2 арк.  

100. Спр. 30. Накази, циркуляри генерального комісара та листування 

з ним про мобілізацію транспортних засобів та людських ресурсів на 

збирання врожаю, про боротьбу з партизанським рухом, роботу каральних 

органів, відомості про сільськогосподарські об’єднання, організації 

суспільства з обробки землі України. 04 січня 1943 р. – 06 жовтня 1943 р. 100 

арк. C. 123 знизу раніше [100; 101] 
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101. Спр. 84. Заяви, листування з Миколаївським генералкомісаром та 

Шлангердорфською поліцією про службу і оплату праці працівників-

фольксдойче.  16 березня 1942 р. – 15 липня 1943 р. 7 арк.  

Ф.Р–1942. Комісар м. Херсона (штадткомісар), м. Херсон 

Миколаївської області. 1941–1944 рр. 

Оп. 1. 

102. Спр. 19. Доклад и отчет о работе городской управы и 

вспомогательного управления г. Херсона. 16 октября 1942 г. – 12 января 

1943 г. 25 арк. 

ІІ. ОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

2.1. Збірники документів 

103. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 1939 / под                                        

ред. : П. Н. Поспелова, А. В. Гриценко, Н. В. Цицина. Москва : ОГИЗ – 

Сельхозгиз, 1939. 616 c. 

104. Генеральный план «Ост». URL:  http://liewar.ru/images/stories/ 

ost_files/ost.pdf.  

105. Горбуров Е. Г. Николаевская область в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Документы и материалы 

свидетельствуют / Е. Г. Горбуров, К. Е. Горбуров, Л. Л. Левченко, 

М. А. Мельник. Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2014. 348 с. 

106. Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941–1945 гг. : сборник документов и материалов / 

составители : Б. Я. Бриккер, А. И. Голод, И. А. Истомин, Ф. П. Москалейчик, 

П. Н. Рашев,  Е. Г. Яременко. Днепропетровск : Днепропетровское книжное 

издательство, 1962. 362 с.   

107. Замечания и предложения «Восточного министерства» по 

генеральному плану «Ост». URL: http://scepsis.net/library/id_703.html. 

108. Запорожская область в годы Великой Отечественной войны, 

1941–1945 : сборник документов. Запорожье: Запорожское книжно-газетное 

издательство, 1959. 362 с.   
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109. Інформація Дніпропетровського обкому партії ЦК КП(б)У про 

збільшення смертності в області та про надання продовольчої допомоги 

населенню.  Історія України: Джерельний літопис. Київ : КВІЦ, 2012. С. 

516–517. 

110. Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька 

конвенція) (укр., рос.) (витяг). URL: https://www.zakon-i-

normativ.info/index.php/component/lica/?base=1&id=153961&menu=86372&vie

w= text. 

111. Крах германской оккупации на Украине (по документам 

оккупантов) / под ред. М. Горького и др. Москва : Государственное изд-во 

«Истории гражданской войны», 1936. 208 c.  

112. Народне господарство УСРР (статистичний довідник) / за                                 

ред. О. М. Асаткіна. Управління народно-господарського обліку УСРР. Київ : 

Державне вид-во «Народне господарство та облік», 1935. 663 c. 

113. Поездка Альфреда Розенберга по Украине. Иллюстрированное 

сообщение о первой официальной поездке рейхсминистра освобожденных 

восточных областей на Украину. Б.м., б.д. 24 с. Цит. за: Гогун А. Черный PR 

Адольфа Гитлера: Документы и материалы. Москва : Эксмо, Яуза, 2004. 

416 c. URL: http://psyfactor.org/lib/gogun12.htm.   

114. Постанова ЦВК СРСР про дострокові перевибори сільських рад і 

райвиконкомів в районах суцільної колективізації. URL: 

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-kolekt-1930.php#sn-

03.  

115. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета  

СССР: 1938 г. – июль 1956 г. Москва : Государственное издательство 

юридической литературы, 1956. 500 с.  

116. Сборник справочных материалов об органах германской 

разведки, действовавших против СССР в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Москва, 1952. 644 с. URL: http://istmat.info/node/28448.     
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117. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны  1941 – 

1945. Документы и материалы в трех томах. Т. 1. Украинская ССР в первый 

период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.). 

Київ : «Наукова думка», 1980. 556 с. 

118. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких 

архівних матеріалів. Т. 1 / упорядкування і передмова Володимира Косика. 

Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. 

384 с. 

119. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких 

архівних матеріалів (1941–1942). Т. 2 / упорядкування Володимира Косика. 

Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; 

Львівський державний університет ім. І. Франка; Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1998. 

384 с.  

120. Херсонская область в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 : сборник документов и материалов / отв. ред. А. Е. Касьяненко. 

Симферополь : Таврия, 1975. 320 с. 

121. Херсонщина за часів нацистської окупації. 1941 – 1944 рр. / 

упоряд. : В. Баранюк, О. Стукалова, О. Шинкаренко. Херсон : Херсонська 

обласна рада; Державний архів Херсонської області, 2010. Бібліотечка архіву. 

Вип. 13. 65 с. 

122. Херсонщина на початку Великої Вітчизняної війни (червень–

вересень 1941 р.) : добірка документів / упоряд. : І. Ю. Сінкевич, 

О. І. Стукалова. Херсон : Державний архів Херсонської області, 2011. 64 c. 

123. «ACHTEN SIE AUF DIE ZWIEBEL DER HERBSTZEITLOSE». 

Der Spiegel. 1968. № 8 S. 60–68. URL: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

46122791.html.  
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2.  Опубліковані документи і матеріали 

2.2. Спогади, свідчення, щоденники 

124. Василевский А. М. Дело всей жизни. Москва : ОЛМА-ПРЕСС 

Звездный мир, 2002. 591 с.  

125. Гальдер Ф. Военный дневник. URL: HTTP://MILITERA.LIB.RU/ 

DB/HALDER/1941_08.HTML.  

126. Опитування. Амєлькіна Надія Гаврилівна, 1925 року народження,                          

с. Широке Василівського району Запорізької області. Усна історія Степової 

України. Запоріжжя : АА Тандем, 2008. Т. 1. C. 5–15. 

127. Опитування. Білоус Віра Олексіївна, 1931 року народження, 

с.Привільне Баштанського району Миколаївської області. Усна історія 

Степової України. Запоріжжя : АА Тандем, 2012. Т. 10. С. 23–37. 

128. Опитування. Бублик Наталя Іванівна, 1929 року народження, с. 

Привільне Баштанського району Миколаївської області. Усна історія 

Степової України. Запоріжжя : АА Тандем, 2012. Т. 10.  С. 52–117. 

129. Опитування. Гаркуша Клавдія Михайлівна, 1924 року 

народження, с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району 

Дніпропетровської області. Усна історія Степової України. Запоріжжя : АА 

Тандем, 2010. Т. 8.  С. 91–98. 

130. Опитування. Ігнатченко Андрій Андрійович, 1929 року 

народження, с. Привільне Баштанського району Миколаївської області. Усна 

історія Степової України. Запоріжжя : АА Тандем, 2012. Т. 10. С. 197–213. 

131. Опитування. Кравченко Меланія Афанасіївна, 1920 року 

народження, с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району 

Дніпропетровської області. Усна історія Степової України. Запоріжжя : АА 

Тандем, 2010. Т. 8. С. 26–43. 

132. Опитування. Петриченко Марія Трохимівна, 1917 року 

народження, с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району 

Дніпропетровської області. Усна історія Степової України. Запоріжжя : АА 

Тандем, 2010. Т. 8. С. 7–26. 



 229 

133. Украина под оккупацией, 1942 – 1943 годы : дневник немецкого 

архитектора. URL: http://argumentua.com/stati/ukraina-pod-okkupatsiei-1942-

1943-gody-dnevnik-nemetskogo-arkhitektora.  

134. Хелемендик-Кокот А. Колгоспне дитинство й німецька неволя : 

спогади. Торонто : Вид-во В. Поліщука, 1989. 360 с. 

135. Frauenfeld A. Und trage keine Reu’: vom Wiener Gauleiter zum 

Generalkomissar Krim. Leoni am Starnberger See: Druffel-Verlag, 1978. 303 S. 

2.3. Праці та виступи політичних діячів 

136. Гитлер А. Моя борьба. Харьков :  ООО «Свитовид», 2003. 704 c.  

137. Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск : Фирма 
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146. Вільна Україна. 1941. 16 жовтня. 

147. Вільна Україна. 1941. 18 жовтня. 

148. Голос Дніпра. 1942. 12 липня. 

149. Голос Дніпра. 1942. 01 вересня.  

150. Голос Дніпра. 1942. 11 вересня. 
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154. Голос Дніпра. 1942. 29 листопада. 
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156. Голос Дніпра. 1942. 22 грудня. 

157. Голос Дніпра. 1943. 03 січня. 

158. Голос Дніпра. 1943. 14 березня.  
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163. Дніпропетровська газета. 1942. 26 грудня. 

164. Мелітопольський край. 1942. 08 серпня. 

165. Мелітопольський край. 1942. 26 серпня.  

166. Мелітопольський край. 1942. 09 вересня.  

167. Мелітопольський край. 1942. 12 вересня. 

168. Мелитопольский край. 1942. 28 октября. 

169. Мелитопольский край. 1943. 24 февраля. 

170. Мелитопольский край. 1943. 03 марта. 

171. Мелитопольский край. 1943. 06 марта.  

172. Мелитопольский край. 1943. 20 марта. 

173. Мелитопольский край. 1943. 27 марта. 

174. Мелитопольский край. 1943. 07 апреля. 

175. Мелитопольский край. 1943. 14 апреля. 

176. Мелитопольский край. 1943. 20 апреля. 

177. Мелитопольский край. 1943. 15 мая. 

178. Мелитопольский край. 1943. 22 мая. 

179. Мелитопольский край. 1943. 29 мая. 

180. Мелитопольский край. 1943. 05 июня. 

181. Мелитопольский край. 1943. 09 июня. 

182. Мелитопольский край. 1943. 12 июня. 

183. Мелитопольский край. 1943. 19 июня.  

184. Мелитопольский край. 1943. 22 июня.  
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185. Мелитопольский край. 1943. 24 июня.  

186. Мелитопольский край. 1943. 26 июня. 

187. Мелитопольский край. 1943. 04 августа. 

188. Мелитопольский край. 1943. 07 августа. 

189. Мелитопольский край. 1943. 08 сентября. 

190. Мелитопольский край. 1943. 16 сентября.  

191. Меч. Періодичний додаток до часопису «Дзвін». Ч. 1. 1941. 

Листопад. 

192. Наш путь. 1943. 11 серпня. 

193. Новая жизнь. 1943. 08 июня. 

194. Новая жизнь. 1943. 15 июля  

195. Новая мысль (Николаев). 1943. 31 октября. 

196. Новая мисль (Николаев). 1943. 05 декабря.  

197. Новая мысль (Николаев). 1943. 16 декабря. 

198. Новая мысль (Николаев). 1944. 19 февраля. 

199. Нове життя (Каховка). 1943. 01 серпня. 

200. Нове життя (Каховка). 1943. 15 серпня. 

201. Нове життя (Первомайськ). 1942. 12 липня 

202. Нове життя (Первомайськ). 1942. 27 вересня. 

203. Нове життя (Первомайськ). 1942. 31 жовтня. 

204. Нове життя (Первомайськ). 1942. 07 листопада.  

205. Нове життя (Первомайськ). 1942. 13 грудня. 

206. Нове життя (Первомайськ). 1943. 14 травня. 

207. Нове життя (Первомайськ). 1943. 07 вересня. 

208. Нове життя (Пологи). 1942. 14 лютого. 

209. Нове життя (Пологи). 1943. 07 липня.  

210. Нове Запоріжжя. 1943. 6 лютого. 

211. Нове Запоріжжя. 1943. 07 квітня. 

212. Нове Запоріжжя. 1943. 10 квітня. 

213. Нове Запоріжжя. 1943. 14 квітня.  
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214. Нове Запоріжжя. 1943. 20 квітня. 

215. Нове Запоріжжя. 1943. 30 червня. 

216. Нове Запоріжжя. 1943. 21 серпня.  

217. Нове Запоріжжя. 1943. 4 вересня. 

218. Новий час. 1943. 04 квітня. 

219. Новий час. 1943. 11 квітня. 

220. Правда. 1941. 23 июня. 

221. Правда. 1942. 29 марта. 

222. Правда. 1943. 4 октября. 

223. Промінь. 1942. 19 вересня. 

224. Промінь. 1942. 26 вересня.  

225. П’ятихатська газета. 1943. 11 серпня. 

226. Світанок. 1943. 6 травня.  

227. Світанок. 1943. 19 червня. 

228. Український голос. 1941. 22 вересня. 

229. Українська думка. 1943. 27 січня. 

230. Українська думка. 1944. 5 січня.  

231. Українська думка. 1944. 11 березня.  

232. Українська думка (орган Новогеоргіївського районового та 

міського управління). 1943. 8 березня. 

233. Deutsche Bug-Zeitung. 1942. 22 Juli.  

234. Deutsche Bug-Zeitung. 1942. 19 December. 
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університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. Вип. 42. С. 127–133 (Індексується в 

Index Copernicus). 

4. Тішин О. В. Порівняльний аналіз нацистської і радянської аграрної 

політики (на матеріалах південно-східних областей України). Наукові праці 

історичного факультету Запорізького національного університету. 
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6. Тішин О. В. Політика німецької окупаційної адміністрації у сфері 

промисловості на території Південно-Східної України у контексті 
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гітлерівського «нового порядку» в Європі. Емінак : науковий щоквартальник. 

2017. – № 2 (18) (квітень–червень). Т. 3. С. 55–61 (Індексується в Index 

Copernicus). 

7. Тішин О. В. Особливості адміністративно-територіального устрою  

Півдня України під німецьким цивільним управлінням (1941–1944 рр.). 

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 
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Додаток Б 

Термінологічний словник 

 

Гебіт / крайзгебіт (нім. Gebiet / Kreisgebiet)  –                            

адміністративно-територіальна одиниця, запроваджена після встановлення 

німецького окупаційного цивільного управління на українських землях в               

1941 – 1942 рр.; німецькомовний відповідник терміна «уїзд», «округа». 

Найвишою посадовою особою в межах гебіту був гебітскомісар. До складу 

гебіту входило декілька радянських районів (Rayons). До кінця 1942 р. 

замість терміну «Gebiet» побутував термін «Kreisgebiet». Декілька десятків 

гебітів складали генеральний округ. Станом на 1 січня 1943 р. до 

генерального округу «Дніпропетровськ» входило 18 гебітів, генерального 

округу «Миколаїв» –  12 гебітів, генерального округу «Крим» – 5 гебітів [425, 

с. 77]. 

Гебітскомісар (нім. Gebietskommissar) – найвища посадова особа 

німецької окупаційної цивільної адміністрації в межах гебіту в 1941 – 1944 

рр. Гебітскомісар призначався міністром окупованих східних областей                         

А. Розенбергом та підпорядковувався генеральному комісару. Гебітскомісар 

спрямовував діяльність гебітскомісаріату, здійснював кадрову політику в 

межах підпорядкованого йому гебіту. 

Гебітскомісаріат (нім. Gebietskommissariate) – німецький цивільний 

окупаційний орган управління гебітом в 1941 – 1944 рр. Очолювався 

гебітскомісаром. Мав розгалужену структуру, у його складі функціонували 

численні відділи: політики, загального управління, праці,  ветеринарії, 

земельного управління, фінансів, науки і культури.  

Генеральний комісар (нім. Generalkommissar) – керівник німецької 

окупаційної цивільної адміністрації на території генерального округу. 

Генеральний комісар призначався рейхсканцлером А. Гітлером. Генеральний 

комісар підпорядковувався рейхскомісару рейхскомісаріату «Україна»                  

Е. Коху. Генеральний комісар очолював і спрямовував діяльність 
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генерального комісаріату, здійснював контроль за роботою гебітскомісарів, 

що належали до його генерального округу. 

Генералкомісаріат (нім. Generalkommissariat) – німецький цивільний 

окупаційний орган управління генеральним округом у 1941 – 1944 рр. 

Очолювався генеральним комісаром.  Генералкомісаріат мав складну 

структуру і складався з таких головних відділів: центрального управління, 

політики, господарства. Відділи  своєю чергою ділилися на підвідділи. 

Генеральний округ (нім. Generalbezirk) – окупаційна                  

адміністративно-територіальна одиниця, на яку був поділений 

рейхскомісаріат «Україна» в 1941 – 1944 рр. Рейхскомісаріат «Україна» 

поділявся на шість генеральних округів: «Волинь-Поділля», «Житомир», 

«Київ», «Миколаїв», «Дніпропетровськ», «Крим». До складу генерального 

округу входило декілька радянських областей. Генеральний округ ділився на 

гебіти. Управління генеральним округом здійснювалося генералкомісаріатом 

на чолі з генеральним комісаром.  

Гітерівська окупаційна політика – система комплексних заходів 

окупаційної адміністрації Третього рейху на загарбаних територіях, вихідним 

принципом якої «...став расизм із його поділом місцевого населення за 

етнічним критерієм та підготовкою території країни до майбутньої німецької 

колонізації» [263, с. 89]. 

Мирові суди (суди шліхтерів) – судові установи в 1941 – 1944 рр. на 

території рейхскомісаріату «Україна», які розглядали  місцеві дрібні майнові 

суперечки, питання визначення громадського статусу (здебільшого                

сімейно-правового характеру) й компетенція яких не поширювалася на 

громадян рейху, фольксдойче, євреїв та ромів [263, с. 90]. 

Місцеві кримінальні суди (суди шеффенів) – судові установи в                 

1941 – 1944 рр. на території рейхскомісаріату «Україна», які були створені 

для розв’язання незначних правопорушень, вчинених представниками 

місцевого населення, й компетенція яких не поширювалася на громадян 
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рейху, фольксдойче, євреїв, ромів, службовців органів місцевого управління і 

поліційного апарату [263, с. 90].  

 «Міський» крайзгебіт – місто, яке в 1941 – 1944 рр. було 

виокремлено німецькою окупаційною цивільною владою в окрему                                       

адміністративно-територіальну одиницю зі статусом гебіту (округи). На  

Півдні України під німецьким окупаційним цивільним управлінням існувало 

чотири міста з таким статусом: Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кам’янське, 

Кривий Ріг. Управління таким крайзгебітом здійснював штадткомісар. 

Нацистський окупаційний режим  – це суворо централізована, 

субординована система органів та установ військової й цивільної 

адміністрацій, які реалізували на практиці завдання вищого політичного 

керівництва Третього рейху щодо захоплених територій [263, с. 89]. 

Рейхскомісаріат «Україна» – цивільна  адміністративно- 

територіальна одиниця (1941 – 1944 рр.), створена Третім рейхом на частині 

загарбаних українських та білоруських земель з центром у  м. Рівне. 

Рейхскомісаріат «Україна» очолювався рейхскомісаром Е. Кохом. До складу 

рейхскомісаріату «Україна» входило шість генеральних округів: «Волинь-

Поділля», «Житомир», «Київ», «Миколаїв», «Дніпропетровськ», «Крим»; 

центральний адміністративно-територіальний орган системи німецької 

окупаційної влади комбінованого типу, який мав управлінсько-розпорядчі 

повноваження у сфері колонізаторсько-економічного та політичного 

контролю [263, с. 89]. 

Управа – допоміжний колаборантський орган управління на території 

рейхскомісаріату «Україна» в 1941 – 1944 рр. Управи створювалися з метою 

залучення до роботи окупаційних структур  місцевого населення. Управи 

існували на рівні районів (районні управи), на рівні міст (міські управи), на 

рівні сіл (сільські управи).  Управи були позбавлені реальної самостійності, 

їх діяльність координувалася з боку німецької окупаційної цивільної 

адміністрації й була зосереджена на вирішенні  місцевих господарських 

питань. 
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Штадткомісар (нім. Stadkommissar) – керівник німецької цивільної 

окупаційної адміністрації в місті в 1941 – 1944 рр. Штадткомісар призначався 

міністром окупованих східних областей А. Розенбергом та 

підпорядковувався генералкомісару.  

Штадткомісаріат (нім. Stadtkommissariat) – німецький цивільний 

окупаційний орган управління містом в 1941–1944 рр. Очолювався 

штадткомісаром. Штадткомісаріати існували у  великих та дрібних містах.  
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Додаток В 

Гітлер у момент виходу з будівлі 

за адресою вул. Гоголя, 64 в Запоріжжі (10 березня 1943 р.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Перепадя В. В. Гітлер у Запоріжжі: спроба реконструкції. Наукові 

праці історичного факультету Запорізького національного університету. 

Запоріжжя : ЗНУ,  2013. Вип. XXXV. С. 148. 
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Додаток Д 

Відвідини м. Гальбштадт (сучасне м. Молочанськ Токмацького району 

Запорізької області) рейхсфюрером СС Г. Гіммлером наприкінці                 

жовтня 1942 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: 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. C. 150. 
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Додаток Е 

Карта «Адміністративно-територіальний поділ Півдня України під 

німецьким окупаційним цивільним управлінням (вересень 1943 р.)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Фрагмент карти «Адміністративно-територіальний поділ 

рейхскомісаріату „Україна”». Левченко Ю. І. Особливості реалізації політики 

окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 

1941–1944 рр. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2015.  С. 273. 
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Додаток Ж 

Перелік населених пунктів Василівського району Запорізької області, 

складених німецької окупаційною адміністрацією (1943 р.) 

 

 
 

Джерело: Державний архів Запорізької області. Ф. Р–1694. Оп. 1. Спр. 3. 

Переписка с шефом района, перечень населенных пунктов района                               

(март 1943 г. – ?). Арк. 3. 
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Додаток З 

Біографічна довідка   

 

Клаус (Ніколаус) Зельцнер (Nikolaus Selzner)               

(20 лютого 1899 р.,   Гросс–Мьоверн – 21 червня               

1944 р., Кайзерслаутерн). У довоєнний період                        

К. Зельцнер займався політичною діяльністю, 

вступивши до лав НСДАП та СС, посідаючи керівні 

посади в  Німецькому робітничому фронті. З 1929 р.               

К. Зельцнер став ад’ютантом штандарту СА в 

Дармштадті, а в липні 1932 р. він був обраний депутатом рейхстагу від 

Пфальцу. З вересня 1933 р. К. Зельцнер займав керівні посади в Німецькому 

робітничому фронті, після чого став керівником головного відділу 

«Організація» в Імперському керівництві НСДАП та був керівником 

оргвідділу організації Німецького робітничого фронту «Сила через радість». 

З 1934 р. К. Зельцнер посідав посаду заступника керівника Націонал-

соціалістичної заводської організації та став начальником Головного 

управління цієї організації в системі Імперського керівництва НСДАП. З  

1941 р. К. Зельцнер був гауптбефельслейтерем у Головному навчальному 

управлінні Імперського керівництва НСДАП, керівником головного відділу 

«Організація» в Імперському керівництві, отримавши ранг рейхсамтелейтера 

[278]. К. Зельцнер був одним з претендентів на посаду комісара Московської 

області [118, c. 181]. Один зі звітів місцевого підрозділу айнзатцштабу 

А. Розенберга «…характеризував його як урівноважену та рішучу людину, 

котра переймається передусім тим, як здобути підтримку місцевої 

інтелектуальної еліти, без якої, на його думку, неможливо керувати 

регіоном» [244, с. 79]. У 1941 – 1944 рр. К. Зельцнер посідав посаду 

генерального комісара генерального округу «Дніпропетровськ». 30 січня 

1942 р. був зарахований до складу Головного управління імперської безпеки. 
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К. Зельцнер був нагороджений Лицарським хрестом за військові заслуги 

[279, с. 140]. Помер 21 червня 1944 р. за досі не з’ясованих обставин. 
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Додаток К 

Біографічна довідка 

 

Евальд Оперман (Ewald Oppermann) (25 лютого  

1896 р., Кенігсберг – 29 січня 1965, ?). У довоєнний 

період Е. Оперман працював муляром, головою 

Імперського союзу німецької будівельної індустрії в 

Берліні, був фюрером  1-ї групи Німецького                

військово-спортивного союзу в Східній Пруссії та 

полковником люфтваффе [406, S. 133]. Е. Оперман 

був обергрупенфюрером Німецького військово-спортивного союзу. Також 

він посідав посаду голови відділення НСДАП в Східній Пруссії. У 1932 – 

1933 рр.  Е. Оперман був членом ландтагу Пруссії.  12 листопада 1933 р. став 

депутатом рейхстагу від одного з округів в Східній Пруссії [409, S. 313].                  

У 1941 – 1944 рр. Е. Оперман посідав посаду генерального комісара 

генерального округу «Миколаїв». А. Фрауенфельд таким чином 

характеризував К. Зельцнера та  Е. Опермана: «Отже, у мене було 2 сусіди, 

що були протеже Еріха Коха, один у Дніпропетровську, інший у Миколаєві, 

які в дуже зневажливій формі в Рівному обговорювали мою поведінку, 

нібито я вживаю алкоголь у непомірній кількості» [135, S. 232]. Е. Оперман 

брав активну участь в антиєврейських акціях, проведенні політики 

конфіскацій у сфері сільського господарства. Зокрема, 13 лютого 1942 р. він 

видав наказ «…про конфіскацію в колгоспах і радгоспах всього хліба, у т. ч. 

й того, що планувалося одержати від обмолоту пізніше, а також олійних, 

бобових та інших культур…» [350, c. 157]. У повоєнний час працював у сфері 

будівництва. 
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Додаток Л 

Адміністративна карта генерального округу «Крим» (1 вересня 1942 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:  Frauenfeld A. Und trage keine Reu’: vom Wiener Gauleiter zum 

Generalkomissar Krim. Leoni am Starnberger See: Druffel-Verlag, 1978. S. 303.  
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Додаток М 

Біографічна довідка 

 

Альфред Едуард Фрауенфельд (18 травня 1898 р., 

Відень – 10 травня 1977 р., Гамбург). 

А. Фрауенфельд походив з Австро-Угорщини. 

Народився у Відні в родині судового радника. А. 

Фрауенфельд брав участь у Першій світовій війні, 

пішовши в 1916 р. до війська добровольцем. У 1920 – 

1923 рр.  А. Фрауенфельд вчився техніці та 

конструюванню, а в 1923 – 1929 рр. посідав посаду 

банківського службовця у Відні, будучи членом Об’єднання фронтовиків. 

1 квітня 1929 р. А. Фрауенфельд приєднався до австрійського відділення 

НСДАП, а 1 січня 1930 р. став нацистським гауляйтером Відня. У листопаді 

1933 р. А. Фрауенфельд був заарештований та звинувачений в антидержавній 

діяльності, однак у червні 1934 р. за наполяганням німецької влади він був 

звільнений та вже в липні 1934 р.  полишив Австрію. З 1 червня 1935 р. 

А. Фрауенфельд став управляючим справами та радником президіуму 

Імперської палати театру та членом Імперського сенату культури. У 1936 р. 

А. Фрауенфельда обрали депутатом рейхстагу від Східного Дюссельдорфу, у 

1938 р. він був переведений до міністерства закордонних справ. У квітні 1940 

р. А. Фрауенфельд був направлений до Норвегії, у червні – у Копенгаген, 

брав участь у Французької кампанії як представник МЗС при штабі 16-ї армії, 

на початку 1941 р. був представником МЗС при штабі 10-ї армії, яка діяла на 

Балканах. З початком німецько-радянської війни А. Фрауенфельд був 

прикріплений до міністерства східних окупованих територій для заміни 

керівних посад. На нараді з Розенбергом, Ламмерсом, Кайтелем та Герінгом 

16 липня 1941 р. фюрер запропонував «…управління Кримом передати 

колишньому гауляйтеру Фрауенфельду» [118, c. 181].  А. Фрауенфельд 
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підготував меморандум, присвячений вирішенню тірольської проблеми. 

А. Фрауенфельд доволі критично ставився до нацистської політики в Україні. 

З цього приводу К. Беркгоф, визначаючи А. Фрауенфельда як потенційного 

союзника  А. Розенберга, зазначає: «Генеральний комісар із Мелітополя 

Альфред Фрауенфельд був переконаним нацистом, однак він надсилав 

меморандуми, в яких критично висловлювався щодо ставлення Коха до 

неєврейського населення…» [245, c. 58]. 10 лютого 1944 р. А. Фрауенфельд 

підготував меморандум, в якому він «…суворо засуджував політику і 

позицію Е. Коха на Україні» [309, c. 427], звертаючи увагу на «…небезпечні 

протиріччя, породжені позицією Коха» [309, c. 427]. А. Фрауенфельд таким 

чином надавав оцінку німецькій окупаційні політиці в Україні: «Принципи 

нещадної жорстокості поводження з цим краєм [Україною] були подібними 

до підходів та методів, застосованих у минулому до чорношкірих рабів. 

Попри будь-яку розважливу політику, факти зневаги до цього народу втілені 

не лише в діях проти окремих осіб, а й у повсякденних образах… Усе це 

свідчить про повний брак інстинкту поводження з чужими народами, який 

враховуючи наслідки, можна назвати лише… катастрофічним»  [392, c.  257]. 

У повоєнний період займався підприємницькою діяльністю та брав 

участь у діяльності так званого неонацистського гуртка Наумана, 

спрямованого на проникнення колишніх нацистів у керівні органи 

Федеративної Республіки Німеччини. 
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Додаток Н 

Схема управління в рейхскомісаріаті «Україна» 

______________________ 

 

 

 

 

Джерело: Схема управління в рейхскомісаріаті «Україна». Левченко Ю.І. 

Особливості реалізації політики окупаційної влади в                            

адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр. : дис. … 

канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2015. С. 294. 
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Додаток П 

Прийом кабардинської делегації 18 лютого 1943 р.                                             

в Мелітополі генеральним комісаром  генерального округу «Крим» 

Альфредом Едуардом Фрауенфельдом (у центрі фото)  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:  Frauenfeld A. Und trage keine Reu’: vom Wiener Gauleiter zum 

Generalkomissar Krim. Leoni am Starnberger See: Druffel-Verlag, 1978. S. 208. 
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Додаток Р 

Список землевпорядників Василівського району Запорізької області, які 

повинні прослухати курси в м. Дніпропетровськ у липні – серпні 1943 р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:  Державний архів Запорізької області. Ф. Р–1694. Оп. 1.                              

Спр. 1. Cписки землеустроителей района, которые должны прослушать 

курсы в г. Днепропетровске, списки робочих и специалистов, которые 

должны ехать на работу в г. Запорожье. (август 1942 г. – март 1943 г.).  

Арк. 2. 
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Додаток С 

Список робітників заводу «Південна суднобудівна верф», які отримали 

від керівництва заводу квитки до театру в суботу 6 лютого 1943 р.   

 

 
 

 

 

 

 

Джерело: Державний архів Миколаївської області. Ф. Р–1018. Оп. 1. Спр. 21. 

Списки робочих цеха, получивших ботинки и бесплатные билеты в театр                 

(8 января 1943 – 10 сентября 1943 гг.). Арк. 2. 


