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матеріальні ресурси, брак робочої сили (особливо 
кваліфікованої), катастрофічні руйнування виробничих 
площ та соціальної інфраструктури розраховувати на 
комплексне відродження всієї галузі у стислі терміни не 
доводилося. У зв’язку з цим було обрано курс на 
відбудову підприємств, що мали пріоритетне значення, і 
зазнали менших збитків від евакуації та бойових дій. 
Концентрованим асигнуваннями, централізованим 
постачанням матеріальних засобів, залученням 
(незрідка – примусовим) робочої сили вдалося підняти з 
руїн основні об’єкти галузі і ввести їх в експлуатацію 
вже у 1944–1945 рр. При цьому система управління 
економічними процесами продемонструвала як свої 
слабкі, так і сильні сторони. 
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важнейших отраслей тяжёлой индустрии республики – химической 
промышленности. Раскрываются подходы союзного и республиканского 
руководства к восстановительной стратегии, использования ограниченных 
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реализации на местах. 
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Райхскомісаріату“Україна”. 
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Незважаючи на велику кількість досліджень, 
центральним предметом яких визначається нацистський 
окупаційний режим, який був встановлений в Україні в 
1941–1944 рр., і донині не маємо повноцінних робіт, у 
яких функціонування тогочасних владних інституцій 
розглядається під кутом зору їх організаційної 
структури, службових компетенцій, взаємостосунків із 
зовнішнім середовищем, управлінської ефективності та 
доцільності створення. Розуміння саме цих аспектів 
діяльності адміністрації найбільшого окупаційного 
формування – Райхскомісаріату “Україна” (далі – РКУ) 
дозволяє створити підґрунтя, основу проведення 
об’єктивного аналізу тогочасних подій. Тому необхідно 
виявляти, опрацьовувати та вводити до наукового обігу 
широкий корпус архівних джерел, які досить довгий час 
були недоступними дослідникам. Лише останнім часом 
з’являються подібні дослідження [1]. 

Архівні джерела, виявлені та опрацьовані автором 
даної публікації, класифікуються на основі: часу появи 
(період окупації 1941–1944 рр., 1944–1970–х рр., коли 
були проведені судові процеси над учасниками 
репресивно–каральних заходів окупаційної адміністрації 
та службовців місцевих органів управління); відомчого 
походження документа (центральні німецькі цивільні 
органи влади, відомства, установи та служби; 
військово–адміністративні органи управління; органи 
місцевого управління обласного, районного, міського та 
сільського рівнів; німецькі та місцеві формування, які 
виконували поліційні функції; органи господарсько–
економічного управління; органи правосуддя); 
призначення документів, відповідно до завдань 
центральних органів влади Третього Райху та 
окупаційних управлінських структур РКУ; складу 
документів за формою, предметно–тематичним змістом 
(накази, розпорядження, доповідні записки, циркуляри, 
інструкції, повідомлення, звіти, службові листи, 
аналітичні довідки, огляди); вірогідності та 
інформативного потенціалу. 

Основний емпіричний масив інформації, залученої 
до написання статті, становили архівні матеріали з 
фондів Центрального державного архіву вищих органів 
влади і управління України (далі – ЦДАВОУ), 
Державного архіву Вінницької області (далі – ДАВО), 
Державного архіву Волинської області, Державного 
архіву Дніпропетровської області (далі – ДАДО), 
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Державного архіву Житомирської області (далі – 
ДАЖО), Державного архіву Запорізької області (далі – 
ДАЗО), Державного архіву Київської області (далі – 
ДАКО), Державного архіву Кіровоградської області, 
Державного архіву Миколаївської області (далі – 
ДАМО), Державного архіву Полтавської області (далі – 
ДАПО), Державного архіву Рівненської області (далі – 
ДАРО), Державного архіву Херсонської області (далі – 
ДАХО), Державного архіву Черкаської області (далі – 
ДАЧО). Допоміжні функції при реалізації завдань 
дослідження виконували матеріали Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України (далі 
– ЦДАГОУ) та Галузевого державного архіву Служби 
безпеки України (далі – ГДА СБУ). 

Робота над виявленням фактологічного матеріалу 
дала підстави для констатацій. По–перше, високий 
рівень дисциплінованості й традиційної педантичності, 
що панували в середовищі німецьких управлінців РКУ, 
сприяв планомірному знищенню або вивезенню на захід 
переважної більшості документів німецької окупаційної 
адміністрації. Ці заходи здійснювалися під час евакуації 
німецьких установ РКУ в 1943–1944 рр. По–друге, у 
значно кращому стані збереглися фонди районних, 
міських та сільських управ. У них відклалася величезна 
кількість нормативних та розпорядчих актів, виданих 
німецькою стороною. По–третє, в архівних фондах, 
сформованих із матеріалів органів місцевого 
управління, інколи зустрічається й нетипова для цих 
управлінських структур документація, що, у принципі, 
за тогочасними правилами було службовим 
порушенням, оскільки ці документи призначалися 
винятково для використання німецькими службовцями. 
Так, в одному з фондів районної управи Херсонщини 
міститься збірка оригінальних німецьких документів, 
аналіз яких дозволяє відтворити тогочасну 
регламентацію виїзду через колишній радянський 
кордон на захід, увезення та вивезення товарів, 
організації митної служби та охорони кордону з 
Румунією тощо [2]. Таких випадків зафіксовано немало. 
Аналогічні зауваження стосуються й перебування 
майже всіх примірників збірника нормативно–правових 
актів райхскомісара України “Службові повідомлення” 
та копій із нього у фондах Херсонської міської управи 
[3]. 

Із метою з’ясування принципів організаційно–
правового забезпечення діяльності органів управління 
РКУ та генеральних комісаріатів, підходів нацистського 
керівництва до побудови організаційної структури 
органів управління РКУ, їх службової компетенції, 
стосунків із вищими органами влади Третього Райху та 
підлеглими інстанціями було опрацьовано документи 
центральних німецьких владних інституцій РКУ. 
Найбільша їх кількість зберігається у фондах: 
3206 “Райхскомісаріат “Україна”, КМФ–8 “Колекція 
мікрофотокопій документів німецько–фашистської 
окупаційної адміністрації і командування вермахту, що 
діяли на тимчасово окупованих східних територіях”; 
2077 “Генерал–комісар Волині і Поділля” у ЦДАВОУ. 

Документи центральних німецьких органів влади, 
поза сумнівом, є одним із найцінніших, інформаційно 
насичених оригінальних джерельних масивів. Вони є 
системними, дозволяють скласти чіткі й конкретні 
уявлення про характер і спрямування гітлерівського 

окупаційного режиму. Інформація, що міститься в 
документах центральних відділів РКУ, дозволяє 
проаналізувати їх діяльність за інституційними та 
правовими ознаками. 

Серед документів, використаних при опрацюванні 
фонду 3206 “Райхскомісаріат “Україна”, слід 
виокремити архівні справи, на основі яких вивчались 
особливості початкового етапу створення РКУ та 
організаційно–технічні аспекти діяльності його 
центральних відділів. Ці документи, визначають роль та 
місце центральних відділів і служб РКУ в забезпеченні 
функціонування окупаційних органів влади, їх 
службову компетенцію. 

Важливими для розуміння того, як створювалися й 
працювали надалі органи місцевого управління, є 
офіційні пояснення німецьких управлінців щодо 
організації адміністративного апарату та вимоги до 
працівників цих владних інституцій, конкретні 
завдання, які ставилися перед ними. 

Нормативні установки райхскомісара щодо 
службових повноважень гебітскомісарів, особливостей 
заміщення вакантних посад у відділах генерального 
комісаріату представниками місцевого населення, 
організації окремих громадських об’єднань, розв’язання 
нагальних проблем господарського характеру 
розглядалися на основі документів фонду 2077 
“Генеральний комісар Волині і Поділля” (ЦДАВОУ). 

Певну роль у реалізації завдань подібних досліджень 
відіграють документи, що перебувають на зберіганні у 
фондах ЦДАГОУ. Насамперед це фонд 1 “Центральний 
комітет Комуністичної партії України” та фонд 57 
“Колекція документів з історії Комуністичної партії 
України”. Більшість документів фонду 1 становлять 
доповідні записки партійних органів про становище на 
окупованій території, у яких аналізується та оцінюється 
ефективність створеної управлінської системи. У фонді 
57 розміщені конкретні розпорядження окупаційних 
органів влади, що дозволяють розкрити методи та 
механізми функціонування її установ. 

Значну частину документів виявлено в обласних 
архівах України. Здебільшого це фонди, створені із 
залишків документів генеральних комісаріатів, 
штадткомісаріатів та гебітскомісаріатів. Більшість 
інформації, що міститься в документах цих фондів, не 
систематизована, спорадична та розпорошена. Але 
ознайомлення з нею дало можливість наповнити 
конкретними фактами цілу низку теоретичних 
положень, реконструювати організаційну структуру та 
службову компетенцію цивільної та військової 
адміністрації, взаємодію з органами місцевого 
управління та поліційними формуваннями, висвітлити 
практично всі напрями окупаційної політики. 

Варто зупинитися на характеристиці змісту деяких 
найбільш інформаційно насичених фондів. Так, у 
Державному архіві Волинської області до них належить 
фонд Р–2 “Луцький окружний комісаріат”, 
сформований із документів як цивільних, так і 
військових органів влади. Основну увагу привернули 
справи, що містять документи обох управлінських 
органів, зокрема розпорядження райхскомісара та 
оберфельдкомендатури за серпень–грудень 1941 р., 
циркулярні розпорядження фельдкомендатури та її 
службові відносини з місцевою районною управою за 
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липень–жовтень 1941 р., нормативні акти райхскомісара, 
генерального комісара та гебітскомісаріату. У 
документах містяться відомості про формування 
військових та цивільних органів влади, а також 
викладено заходи військової та цивільної адміністрації 
щодо налагодження місцевої управлінської системи. 

Інша група документів архівного фонду дозволяє 
проаналізувати заходи органів цивільної адміністрації 
щодо організації заходів боротьби з партизанським 
рухом, їх співпрацю з німецькими поліційними 
формуваннями та жандармерією, місцевою поліцією та 
службою порядку, ортскомендатурами. 

Накази, постанови німецьких органів влади та 
Дніпропетровської міської управи, які врегульовували 
повсякденне життя окупованого міста, звіти про 
становище в окупованих областях, виявлено у фонді  
Р–2567 “Дніпропетровський штадткомісар”. Інструкції, 
розпорядження та циркуляри райхскомісара України 
містяться у справах фонду Р–2281 “Генеральний 
комісаріат м. Дніпропетровськ”. У цьому ж фонді 
виявлено німецькі документи, на основі яких з’ясовано 
організаційну структуру генерального комісаріату та 
ряду гебітскомісаріатів. Використання інструктивних 
матеріалів, виданих відділами генерального комісаріату, 
дозволяє проаналізувати моделі поведінки німецьких 
службовців із місцевим населенням. Організаційні та 
адміністративно–господарські аспекти в діяльності 
німецьких органів цивільного управління вивчалися на 
основі опрацювання різнопланових наказів, інструкцій, 
виданих райхскомісаром, службами генеральної округи 
“Дніпропетровськ”. 

Документи фонду Р–1435 “Штадткомісаріат, 
м. Запоріжжя” (ДАЗО) висвітлюють діяльність 
відповідного органу влади з транспортних та 
господарських питань. У цьому ж фонді використано 
службове листування з керівником органу утримання 
засуджених громадян. 

На основі використання документів фонду Р–2499 
“Лохвицький гебітскомісаріат” (ДАПО) можна 
з’ясовувати такі дані: особливості застосування 
трудового законодавства для громадян окупованих 
областей та німецьких службовців; трудові 
правовідносини осіб, які перебували на службі в 
установах гебітскомісаріатів; конкретні заходи у 
фінансово–економічній, податковій та побутовій 
сферах; покарання тих, хто відмовлявся виконувати 
розпорядження гебітскомісара щодо залучення 
місцевого населення до обов’язкової трудової 
повинності. 

Використання окремих архівних справ у фонді  
Р–1824 “Херсонський окружний комісар 
(гебітскомісар)” дозволяє встановленню особливостей 
кадрового забезпечення німецьких органів влади, 
порядку відновлення роботи поштової служби, засобів 
зв’язку, організації кур’єрської служби, участі служб 
генерального комісаріату в боротьбі з партизанським 
рухом, вимоги щодо правил поведінки з 
представниками місцевого населення різних 
національностей, організації порядку службового 
діловодства. 

Внутрішньоорганізаційну структуру гебітскомісаріатів, 
кількісні параметри особового складу можна визначати 

за документами фонду Р–2494 “Кіровоградський 
гебітскомісаріат” однойменного обласного архіву. 

Організаційні підходи німецької окупаційної 
адміністрації до побудови місцевих судових органів, 
вимоги до осіб, які займали відповідні посади в 
юридичних службах, та організація службового 
діловодства в канцелярії гебітскомісаріату 
віддзеркалюються в документах фонду Р–1152 
“Житомирський гебітскомісаріат” (ДАЖО). 

Аналіз зазначених документальних комплексів 
архівних джерел німецького походження дозволяє 
з’ясувати теоретичні й практичні підходи гітлерівського 
керівництва до побудови апарату влади, організаційної 
структури та службової компетенції німецьких органів 
влади. У цих документах відображено зміни та 
трансформації штатних підрозділів окупаційних органів 
влади, службові взаємовідносини, рівні співпраці та 
лінії конфліктності й конфронтації між цивільними та 
військовими органами. 

Вивчення розпоряджень німецьких органів влади 
всіх рівнів – від Райхсміністерства східних окупованих 
територій та РКУ до типового гебітскомісаріату, 
службових інструкцій та матеріалів діловодства 
наближає дослідників до встановлення організаційної 
структури та функціональних аспектів роботи 
гебітскомісаріатів як найнижчих службових інстанцій 
гітлерівського окупаційного апарату влади. 

Для глибшого розуміння процесу формування 
владних структур початкового періоду окупації 
необхідно використовувати документи польових та 
місцевих комендатур вермахту, головного 
командування окупаційними військами в Україні. 
Необхідність опрацювання цього сегмента джерельної 
бази пояснюється фактом перебування всієї території 
України у віданні військової адміністрації в період літа 
– осені 1941 р., співіснуванням військових та цивільних 
установ до останнього дня окупації. 

На основі документів фонду 3206 (ЦДАВОУ) 
потрібно оцінювати місце й роль окупаційних військ у 
формуванні владних структур, які дислокувалися на 
території України. У цьому фонді важливими є 
документи Головного командування окупаційними 
військами в Україні, зокрема особливі розпорядження 
вищого німецького військового командування. 

Основний емпіричний матеріал досліджень 
зосереджений як у вже названих фондах органів 
цивільної адміністрації РКУ, так і в документах 
військових установ. До останніх належить фонд Р–83 
“Луцька оберфельдкомендатура” (Державний архів 
Волинської області). Вивчення документів цього 
архівного фонду дозволяє визначенню  
внутрішньоорганізаційних та службових відносин між 
фельдкомендатурами та ортскомендатурами, а також із 
підпорядкованими цим військово–адміністративним 
органам охоронними дивізіями вермахту. Важливо, що 
в документах зазначеного фонду висвітлюється 
початковий етап створення органів цивільного 
управління РКУ, процес передачі керівництву цих 
структур прав на управління окупованими територіями, 
співпраця між військовими та цивільними 
управлінськими органами. 

Особливості фіскальної політики, яка здійснювалася 
військовими комендатурами, порядок сплати податків 
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та зборів, організації посівних робіт містяться в 
окремих справах фонду Р–2293 “Місцева комендатура 
№ 794, с. Новомиколаївка Дніпропетровського району 
та області” (ДАДО). 

На матеріалах фонду Р–1433 “Запорізька міська 
управа” (ДАЗО) можливо аналізувати організаційно–
розпорядчі документи польової комендатури № 679, яка 
дислокувалася на відповідній території. У цьому ж 
архіві, зокрема у фонді Р–1435 “Запорізький 
штадткомісаріат”, збереглися документи фельдкомендатури 
та ортскомендатур за 1942 р., службові донесення 
польової комендатури № 774 і ортскомендатур та інші 
нормативні акти, прийняті цими управлінськими 
органами. У документах містяться відомості про 
діяльність комендатур вермахту у сфері налагодження 
управлінської та поліційної систем, нормативно–
правове забезпечення їх діяльності, особливостей 
здійснення контролю за виконанням виданих наказів та 
розпоряджень. 

Накази та розпорядження у фонді Р–1432 “Місцева 
комендатура, м. Миколаїв” (ДАМО) ілюструють 
окупаційну політику, що здійснювалася військовими 
установами з перших днів окупації в 1941 р. до 1943 р. 

Майже в кожному “окупаційному фонді”, навіть у 
матеріалах сільських управ та громадських господарств, 
можна віднайти документи, які належать військовим 
органам влади. Їх кількість збільшується пропорційно 
до часу перебування певних територій у віданні 
військових управлінців. Так, в одному з фондів 
сільської управи на Херсонщині виявлені документи 
[4], на основі яких існує можливість не лише визначити 
системні заходи військових управлінців щодо 
організації органів та служб місцевого управління, а й 
відтворити основні форми й методи впливу на місцеве 
населення, порівняти їх конкретні дії з аналогічними 
процесами, що здійснювалися під керівництвом 
цивільної адміністрації РКУ. 

Як відомо, осібне місце в охороні системи 
управління окупованими територіями України 
відігравали німецькі поліційні органи. Тому в 
дослідженнях потрібно використовувати як документи 
фондів поліційних установ, так і діловодство цивільних 
органів влади РКУ. Серед документів фонду Р–2281 
“Генеральний комісаріат, м. Дніпропетровськ” (ДАДО) 
знаходяться накази та донесення місцевої жандармерії, 
на основі яких розкриваються особливості організації та 
основні напрями службової діяльності жандармських 
постів. 

Діяльність жандармських постів РКУ, їх службову 
компетенцію, кількісний склад, особливості проведення 
репресивно–каральних, оперативно–розшукових та 
слідчих дій, організації поліційної охорони захоплених 
територій висвітлюють матеріали фондів Р–1182 
“Козятинський гебітскомісаріат”, Р–1452 “Ружинський 
гебітскомісаріат”, Р–1511 “Коростенський 
гебітскомісаріат” (ДАЖО), Р–2729 “Уманська міська 
поліція, м. Умань Київської області” та Р–2732 
“Управління німецької жандармерії, м. Київ” (ДАКО). 
Основний масив документів фонду Р–2733 “Фастівська 
жандармерія Київської області” складається із заяв 
представників місцевого населення про виявлених ними 
учасників руху Опору та комуністів, слідчих дій щодо 
місцевих поліцаїв, які вчиняли свавілля стосовно 

місцевого населення та інші службові порушення, 
повідомлень про боротьбу з партизанами та вбивств, 
здійснених місцевими поліцаями, протоколів допитів 
учасників саботажних акцій, порушників установлених 
правил торгівлі, осіб, підозрюваних у приналежності до 
партизанів та комуністів, крадіїв майна, матеріалів 
розслідування виявлених фактів насильницької смерті 
місцевих мешканців та невідомих осіб. 

Роботу польової жандармерії, службову 
компетенцію органу комендатур вермахту відображено 
у справах фонду Р–5728 “Німецька польова 
жандармерія, м. Мелітополь Запорізької області” 
(ДАЗО). У матеріалах фонду найціннішу його частину 
становлять донесення, документи слідчих дій, які 
проводилися представниками польової жандармерії, 
регулярні звіти про проведену роботу. 

Опрацювання документів німецьких поліційних 
формувань надає можливість з’ясувати їхню 
організаційну структуру, чисельність та службові 
повноваження. За цими документами мають 
визначатися основні напрями, заходи та методи 
“дотримання стабільності” в окупованих регіонах 
України, які забезпечувалися німецькими поліційними 
формуваннями. 

Зміст фондів Р–2443 “Васильківська Українська 
охоронна поліція, м. Васильків Київської області”,  
Р–4437 “Володимирська районна поліція м. Києва”,  
Р–4444 “Кущова поліція, с. Яцьки Васильківського 
району Київської області” (ДАКО), Р–41 “Поліція в м. 
Рівне, Рівненської області” (ДАРО), Р–2705 
“Онуфріївська районна українська допоміжна поліція 
охорони порядку” (Державний архів Кіровоградської 
області), Р–48 “Черкаська українська охоронна поліція”, 
Р–1350 “Чигиринська районна охоронна поліція” 
(ДАЧО) створює основу для з’ясування особливостей 
функціонування органів, які виконували поліційні 
функції. 

Ще одну важливу групу архівних матеріалів, на 
основі аналізу якої визначається алгоритм 
функціонування місцевих органів управління та 
відповідних поліційних формувань, становлять 
документи, що зберігаються в ГДА СБУ. Передусім до 
них належать матеріали фонду 6 “Архівно–кримінальні 
справи на реабілітованих громадян” та фонду 5 
“Архівно–кримінальні справи”. Ці документи 
становлять специфічну групу архівних матеріалів, 
оскільки в них містяться дані не лише про особливості 
формування окупаційних органів влади, а й про осіб, які 
виявили бажання співпрацювати з гітлерівцями. 

Проблема нормативно–правового забезпечення 
функціонування цивільної адміністрації РКУ 
висвітлюється в документах, сконцентрованих у 
ЦДАВОУ, а саме у фонді 3207 “Генеральний комісар 
Волині і Поділля”. Проте не менш значна їх кількість 
виявлена і в інших інформаційних масивах. Цей напрям 
дослідження конкретизують нормативно–правові акти, 
видані вищим політичним керівництвом Третього 
Райху, загальноімперське законодавство, а також 
директивні установки А. Гітлера щодо порядку 
управління окупованими територіями; інструкції, 
розпорядження, циркуляри райхсмаршала СС та шефа 
німецької поліції Г. Гіммлера у сфері налагодження 
поліційної охорони окупованої країни; постанови та 
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розпорядження райхсміністра східних окупованих 
територій, його листування з Е. Кохом та іншими 
керівниками установ РКУ. У фондах окремих 
генеральних комісаріатів виявлені друковані 
примірники нормативних актів, які видавалися 
Райхсміністерством внутрішніх справ та іншими 
відомствами Третього Райху [5; 6]. 

Проте найбільш важливими для розуміння тих 
процесів, що відбувалися на окупованих територіях, є 
нормативні акти, видані центральними установами 
РКУ. Під керівництвом юридичного відділу РКУ 
видавалося кілька збірників нормативно–правових 
актів, які направлялися безпосереднім виконавцям. До 
них належать Службові розпорядження Райхскомісара 
України, збірники нормативних актів керівників 
генеральних округ. 

Отже, джерельна база архівних установ України 
містить великий масив різнопланових документів, 
науковий аналіз яких дозволяє реконструювати всі 
напрямки окупаційної політики, яка проводилася на 
території РКУ. 
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Друга світова війна стала одним із найбільших 
воєнно–політичних конфліктів ХХ ст. Вивчення тих 
подій розпочалося ще в ході війни. Тогочасні 
дослідники вивчали як, власне, військові події, так і 
нову окупаційну реальність, яка постала в загарбаних 
областях України. Але й понині, незважаючи на 
існування величезної кількості досліджень, поза полем 
зору науковців продовжують залишатися питання 
повсякдення окупованих суспільств, яким, до речі, 
довелося стати й українському соціуму. 

Актуальність теми дослідження зростає, якщо 
згадати, що кілька місяців тому частина України 
виявилася загарбаною сусідньою державою, а на 
окупованих теренах Криму та Донбасу вже постає 
абсолютно нова для цивільного населення суспільна 
буденність. Місцевий соціум в окупованих областях 
України розпочинає функціонувати в системі 
діаметрально протилежних, аніж раніше соціально–
політичних та духовно–ментальних координат, 
співіснуючи або, навпаки, активно співпрацюючи з 
окупаційною владою чи опираючись їй. Немале місце в 
цьому займає судова система, покликана врегулювати 
соціальні відносини всередині суспільства. 

Дещо схожі за змістом аналогії можемо віднайти і в 
реаліях “нового порядку” – саме так іменували 
гітлерівці адміністративну систему, запроваджену в 
розчленованих ними на різні зони окупації теренах 
України, із різноманітними формами й засобами 
тотальної економічної експлуатації, жорстокого 
фізичного терору, винищенням окремих груп населення 
за етнічним та політичним принципом, обмеженням та 
позбавленням цивільного населення більшості 
соціально–економічних прав, формально наданих у свій 
час радянською владою. Найбільшим за кількістю 
населення та територією окупаційним адміністративним 
утворенням став Райхскомісаріат “Україна” (далі – 
РКУ), на теренах якого “новий порядок” набув 
типологічно цілісного виразу та незамаскованих, 
особливо брутальних форм. 

Незважаючи на значну кількість наукових 
публікацій, присвячених реконструкції подій 

Master
Spot




