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Актуальність наукового дослідження Олександра Володимировича 

Тішина щодо адміністративно-політичного та соціально-економічного 

аспектів німецького окупаційного цивільного управління на Півдні України 

(1941-1943 рр.) безсумнівна. Дослідження періоду Другої світової війни 

було й залишається одним з магістральних напрямів вітчизняної історичної 

науки. Радянсько-німецька війна як історична подія продовжує відігравати 

суттєву роль у духовному та політичному житті української спільноти, 

оскільки вона не обминула жодної української родини і залишила глибокий 

слід в історичній долі нашої держави. Опинившись у центрі світового 

глобального конфлікту, українське населення, перебуваючи впродовж більш 

як двох років під нацистською окупацією зазнало тяжких страждань: 

масштабні людські жертви, винищення окремих етнічних та соціальних 

категорій населення, морально-психологічні травми, запровадження нової 

репресивної системи управління, економічне пограбування та використання 

ресурсів окупованої території з метою підготовки «життєвого простору» для 

німецького народу. Складовими елементами в системі економічних заходів 

Німеччини на захопленій території були заготівельна політика та 

використання людських ресурсів. Вагоме місце в планах нацистської 

верхівки серед окупованих східних територій займала Україна, особливо її 

Південь.

У розвитку сучасної української науки прослідковуються чіткі тенденції 

до осучаснення її концептуально-методологічної бази на ґрунті



україноцентризму. Події найбільшого світового військового протистояння 

XX ст. упродовж тривалого часу старанно приховувалася радянським 

режимом. Натомість утверджувались міфи, що міцно засіли у свідомості 

повоєнних поколінь радянських людей та ще й нині демонструють свою 

живучість, особливо в південно-східних областях України. І саме подолання 

радянських міфів про Велику Вітчизняну війну, переосмислення проблеми 

регіонального виміру нацистської окупації є одним з пріоритетних завдань, 

що постають перед сучасними науковцями. З огляду на дані обставини, 

вважаємо, що об’єктивне дослідження запропонованої проблеми є 

надзвичайно актуальним.

У вступі дисертації (с. 17-24) обґрунтовано мету і завдання дослідження, 

визначено об’єкт, предмет, чітко окреслено хронологічні рамки та 

територіальні межі, наукова новизна, практичне значення отриманих 

результатів. Серед найважливіших аспектів наукової новизни обговорюваної 

дисертації можна вказати наступні:

-Визначення комплексів об’єктивних та суб’єктивних ідеологічних 

чинників, які зумовлювали особливе ставлення нацистів до Півдня України;

- Виокремлення адміністративно-територіальної специфіки зони 

німецького окупаційного цивільного управління на Півдні України у 

контексті інших окупаційних режимів, встановлених нацистами у 

європейських державах;

-Доведення унікальності промисловості Півдня України в умовах 

«нового порядку» у порівнянні з іншими промисловими комплексами 

історико-географічних регіонів у складі рейхскомісаріату «Україна».

Архітектоніка представленої роботи відповідає усім вимогам і 

поставленим автором завданням. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, 12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури та 15 додатків. Структура дисертації є загалом збалансованою, 

репрезентативною та об’єднаною внутрішньою логікою.



У першому розділі дисертації О.В. Тішин, за усталеною схемою 

дослідження такого типу, розглянув історіографію проблеми (с. 22-44), 

джерельну базу (с. 44-55), методологію дослідження (с. 55-60). Аналізуючи 

праці попередників і здобутки вітчизняних істориків і краєзнавців у 

висвітленні адміністративно-політичних та соціально-економічних 

особливостей окупаційного режиму на території Півдня України Олександр 

Володимирович, окреслює коло як відносно досліджених так і недостатньо 

вивчених питань з даної проблематики.

Розглядаючи новітній період української історіографії, який розпочався 

з 1991 р. (стор. 34-36). автор виділяє дві тенденції, притаманні працям, 

присвяченим Другій світовій війні: «[..^зосередження уваги на гуманітарній 

сфері війни та формуванні таких напрямів дослідження, 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», з чим не можна не погодитися.

Достовірність результатів дослідження забезпечує репрезентативна 

джерельна база, що є цілком достатньою для того, щоб наповнити реальним 

змістом мету та завдання дисертаційної роботи. Працюючи над темою, автор 

виявив та ввів до наукового обігу документи 6 архівних установ 

(опрацьовано 102 справи з 24 фондів двох центральних (ЦДАГОУ та 

ЦДАВОУ) та чотирьох обласних (Державних архівів Запорізької, 

Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей)). Також у роботі 

потужно представлені матеріали періодичної преси. Автором використано 25 

періодичних видань, що видавалися як німецькою окупаційною владою, так і 

радянською. У дисертації використано мемуари представників як 

нацистського керівництва, так і військово-політичних очільників СРСР. 

Значний інтерес становлять свідчення місцевого населення, яке перебувало 

на окупованій території.



Методологічна основа роботи цілком відповідає рівню кандидатської 

дисертації. Комбіноване використання принципів, підходів і методів 

дослідження дало можливість вирішити поставлені наукові завдання.

У другому розділі «Південь України в загарбницьких планах Третього 

рейху» (стор. 61-74) розглянуто 5 факторів, що вирізняли Південь України 

серед інших регіонів і тим самим привертали увагу нацистської Німеччини 

(стор. 61-74), проаналізовано плани Німеччини щодо використання 

південноукраїнських територій від кінця XIX ст. до першої третини XX ст. 

(стор. 74-83), визначено ряд факторів історичного та ідеологічного характеру 

в обгрунтуванні загарбницьких планів Німеччини щодо Півдня України. 

Заслуговує на увагу ґрунтовний підхід дисертанта до визначення об’єктивних 

та суб'єктивно-ідеологічних чинників, що привертали увагу нацистського 

керівництва до Півдня України. Також слушним, на нашу думку, є 

твердження О.В. Тішина щодо певної спадковості у баченні керівництвом 

Другого та Третього німецьких рейхів місця південноукраїнського регіону в 

східноєвропейських експансіоністських планах Німеччини.

Третій розділ дослідження «Німецьке окупаційне цивільне управління: 

територіальна організація та владна ієрархія» (стор. 102-144) не є цілком 

новим в українській історичний науці; оскільки був предметом дослідження 

багатьох науковців, але позитивним моментом даного розділу є порівняння 

німецького цивільного управління на Півдні України у складі 

рейхскомісаріату «Україна» з іншими рейхскомісаріатами, створеними 

нацистами в Європі (стор. 108-109). Також є доцільним, на нашу думку, 

порівняльний аналіз адміністративно-політичної природи режимів двох 

німецьких рейхів щодо південноукраїнського регіону у 1918 та 1941-1943 рр. 

(стор. 109-114). Слід окремо відзначити виокремлення автором комплексу 

особливостей адміністративно-політичного характеру під німецьким 

цивільним управлінням на Півдні ’ України (стор. 114-127): подвійне 

підпорядкування регіону військовій та цивільній окупаційній владам, 

виділення найбільших міст Дніпропетровська, Запоріжжя, Кам’янського,



Кривого Рогу в окремі округи, використання рейхом дореволюційної моделі 

поділу на губернії та радянської моделі поділу на райони.

У четвертому розділі роботи «Нацистська соціально-економічна 

політика на Півдні України» (стор. 145-203) проведено порівняльний аналіз 

нацистського «нового аграрного ладу» та радянської колгоспно-радгоспної 

системи, визначено особливості окупаційної політики у сфері промисловості 

на Півдні України. Також автору вдалося простежити зміни настроїв 

місцевого населення під німецькою окупацією «[...] від сподівання на 

покращення соціально-економічних умов життя ... до повного розчарування 

та неприйняття «нового порядку»», аналізуючи роботу німецького 

пропагандистського апарату (стор. 183-191), надання медичних послуг 

населенню в умовах окупації (стор. 191-192), функціонування мережі 

освітніх закладів (стор. 192-193), політику ціноутворення та продовольчого 

забезпечення (стор. 193-196), лікарняного страхування (стор. 197-198).

Не викликають заперечень ґрунтовні та виважені висновки дослідження 

О.В. Тішина, які повною мірою відображають результати дисертаційної 

роботи і підтверджують заявлені у вступі думки щодо їх наукової новизни та 

актуальності.

Важливою частиною дисертації є додатки, представлені документами, 

фотографіями, картами та біографічними довідками.

Основні положення дисертації мають належну апробацію. Результати 

наукових пошуків автора знайшли відображення у 19 публікаціях, 8 з яких 

включені до міжнародних науково-метричних баз, та виступах на наукових 

конференціях.

У цілому, позитивно оцінюючи дисертацію О.В. Тішина, вважаємо за 

доцільне висловити деякі зауваження та побажання:

1. Автор поділяє історіографію означеної проблеми на три періоди: 

перший припадає на 40-ві-середину 50-х рр., другий - від середини 50-х до 

кінця 80-х рр. і третій з 1991 р. Як зауважив дисертант «[...] Концептуальні 

підходи, закладені в перше повоєнне десятиліття, використовувалися



фактично до кінця 80-х рр. XX ст., при цьому з середини 50-х рр. відбулося 

лише деяке розширення тематики досліджень» (с.25). Слід підкреслити, що у 

наукових дослідженнях середини 50-х -  на початку 60-х рр. та другої 

половини 60-х першої половини 70-х рр. (про які йдеться на стор. 31-33 

дисертаційного дослідження) відбувається лише поступове й суворо 

контрольоване цензурою поглиблення тематики досліджень з історії 

німецько-фашистського окупаційного режиму та підпільно-партизанського 

руху. Оскільки у цей період не відбулося методологічного коригування 

офіційної партійно-радянської версії війни, на нашу думку, концептуально 

коректнішим було б розглядати радянську історіографію означеної теми як 

єдиний цілісний період у хронологічних межах 1940-х -  другої половини 

1980-х рр.

Дисертант акцентує увагу на дослідженнях нацистського окупаційного 

режиму на Півдні України на регіональному рівні, що розпочалися на 

початку 2000-х років, але не достатньо уваги приділив дослідженням 

окремих науковців та узагальнюючим комплексним працям означеного 

періоду, в яких розглядаються окремі аспекти досліджуваної автором теми: 

для прикладу, статті та дисертаційне дослідження 11. Рекотова «Органи 

управління на окупованій території України (1941-1944 рр.)» та

О. Гончаренка «Функціонування окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату 

«Україна»: управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941— 

1944)», у центрі уваги яких перебувають історико-правові аспекти 

функціонування окупаційної адміністрації, праці І. Вєтрова «Економічна 

експансія Третього рейху в Україні 1941-1944», О. Потильчака 

«Економічний колабораціонізм в Україні в роки нацистської окупації (1941- 

1944): причини і прояви», О. Перехреста «Українське село в 1941-1945 рр.: 

економічне та соціальне становище», в яких розкриваються механізми 

економічної експансії та пограбування, монографія Ю. Левченка 

«Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно- 

територіальних одиницях України 1941-1944 рр.», в якій проаналізовано



особливості реалізації окупаційної політики в адміністративно- 

територіальних одиницях України, АдмінІстративно-політичні та соціально- 

економічні аспекти німецького окупаційного управління в різний спосіб 

розглядалися членами авторських колективів 6-томної «Політичної історії 

України», узагальнюючих видань «Економічної історії України», «Україна в 

Другій світовій війні: погляд з XXI ст.» тощо. Варто було б зупинитися на 

працях українських істориків діаспори: В. Косика «Україна і Німеччина у 

Другій світовій війні», А. Жуковського «Нарис історії України», які відіграли 

важливу роль у формуванні україноцентричної концепції окупаційного 

режиму.

Не залишилися поза увагою здобувача і праці зарубіжних дослідників 

(стор. 42-43), що значно збагачує історіографічну базу роботи, але на нашу 

думку, до зарубіжної історіографії вважаємо за необхідне включити 

монографію нідерландського дослідника К. Беркгофа «Жнива розпачу. 

Життя і смерть в Україні під нацистською окупацією», на яку неодноразово 

посилається здобувач у своєму дисертаційному дослідженні.

2. У дисертаційному проекті О.В. Тішина, коли мова йде про

допоміжні українські адміністрації по тексту використовуються різні 

поняття: органи місцевого управління (с.39) і органи місцевого

самоврядування (стор. 39,126,141, 143,198). Правильніше, як на нашу думку, 

було б вести мову про органи місцевого управління, а не про 

«самоврядування». Дефініції «управління» і «самоврядування» (або 

«самоуправління») — за своїм, змістом різні. Самоврядний статус мала тільки 

та їх частина, яка була створена на початку окупації за ініціативи членів 

похідних груп ОУН та місцевою громадськістю. Окупаційна влада жорстко 

контролювала всі органи, створені із місцевого населення, а тому й не було 

мови про будь-яке «самоврядування».

3. На стор. 189 мова йде про близького прибічника О. Браутігама, 

який зазначав «[...] сорок мільйонів українців, які радісно вітали нас як 

визволителів, сьогодні байдужі до нас і вже починаюсь перекидатися до



ворожого табору». Скоріше за все, О.В. Тішин мав на увазі Отто Бройтигама

-  німецького дипломата та доктора права, який з 1941 р. був співробітником 

«відомства Розенберга».

4. Робота має стилістичні огріхи і помилки. Необхідно уніфікувати 

написання колоній «Крим-Таврія», «Готенленд» та «Готенгау», що 

зустрічаються по тексту дисертації в лапках чи без (стор. 22, 87,88).

5. Чи є доцільним виносити у додатки список опублікованих праць 

за темою дисертації, якщо цей список публікацій зазначається в анотації 

рукопису?

Висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертації та носять рекомендаційний характер.

Аналіз дисертації дає підстави стверджувати, що дисертаційне 

дослідження «Німецьке окупаційне цивільне управління на Півдні України 

(1941-1943 рр.): адміністративно-політичний та соціально-економічний

аспекти» є завершеною, самостійною науковою працею, що містить наукові 

результати в галузі історії України і цілком відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів» затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 (зі змінами), а її автор - Тішин 

Олександр Володимирович заслуговує на присудження ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент: 

кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри українознавства та 

загальної мовної підготовки 
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