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В історіографічній розвідці розкрито стан вивчення істориками 
мобілізаційних проблем, суспільно-політичної обстановки та морально-
психологічного стану радянських військ під час боротьби за Київ у  
1943 році, незадовільне відношення місцевих органів влади до вирішення 
проблем членів сімей фронтовиків у радянському тилу та наведені 
конкретні історичні факти проявів бандитизму, дезертирства, маро-
дерства, поборів з місцевого населення, розкрадання продовольства, 
речового та іншого майна. 
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Питанням радянських військових мобілізацій в Україні у 1943 році та 

їх впливу на динаміку суспільно-політичних процесів і зрештою на 
морально-психологічний стан солдат та офіцерів РСЧА у новітній 
українській історіографії, на нашу думку, відведено належне місце. Якщо 
історики радянського періоду здійснювали відверту глорифікацію мо-
рального фактору та його ролі у досягненні перемог над військами 
Вермахту, то у сучасній історіографії1, на нашу думку, відбувся перекіс у 
——————— 

1 Війна і міф. Невідома Друга світова / за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича,  
М. Майорова. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 272 с.;  
В’ятрович В. Історія з грифом «Секретно». Українське XX століття. — Львів: Часопис; 
Центр досліджень визвольного руху, 2013. — 696 с.; Гогун А. Между Гитлером и 
Сталиным. — Санкт-Петербург: Издательский дом «Нева», 2004. — 416 с.; Его же. 
Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 1941–1944 / А. Гогун. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
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іншу сторону. Центр уваги дослідників перенесений на недостатньо 
освітлений сегмент, у плані аналізу негативного впливу на морально-
психологічний стан (МПС) військ та суспільно-політичну обстановку у 
фронтовому тилу, а саме: мобілізаційних проблем, недоліки у роботі 
радянських державних, партійних, комсомольських органів та органів 
військового управління, незадовільного відношення до вирішення проб-
лем членів сімей фронтовиків, прояви бандитизму, дезертирства, маро-
дерства, поборів з місцевого населення, розкрадання продовольства, речо-
вого та іншого майна. 

Мета статті — дати оцінку наукового доробку вітчизняних вчених з 
висвітлення проблематики мобілізаційних проблем, суспільно-політичної 
обстановки та морально-психологічного стану радянських військ під час 
боротьби за Київ у 1943 році. 

У методологічному сенсі акцентуємо увагу, що в історичних наукових 
працях по-різному тлумачиться поняття морально-психологічного стану. 
Тож на початку висвітлення основного матеріалу вважаємо за потрібне 
звернутись до міжгалузевих підходів у цьому питанні, висвітлити сучасні 
погляди фахівців з означеної проблематики. Ще у давнину було відомо — 
«… на війні дає перемогу не чисельність війська, не сила, а його бойовий 
дух» Ксенофонт, «Анобасис» кн. 3, I, 42 (бл. 360 р. до н.е.). Проблема 
бойового духу війська була в центрі уваги військових теоретиків і 
практиків з давніх-давен. У працях Геродота, Ксенофонта, Фукидида та 
інших античних мислителів містяться практичні рекомендації щодо ана-
лізу та врахування цієї категорії. Добре відомі слова Наполеона, що 
перемога на три четверті залежить від бойового духу війська і лише на 
одну четверть — від чисельного співвідношення противників.  

Сучасна наука та практика підтверджує, що без реальної оцінки 
морально-психологічного стану військ не можна успішно управляти 

                                                                                                               
2012. — 527 с.; Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-
політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр. / НАН України. Ін-т політ, і 
етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса, Канад. Ін-т Укр. Студій. — К.; Дніпропетровськ: 
Ліра, 2012. — 506 с.; Король В.Ю. Чому така дорога ціна перемоги над фашизмом у 
1939–1945 роках // Воєнна історія. — 2010. — №. 3(51). — С. 10–20; Патриляк І., 
Боровик М. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального 
погляду. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. — 590 с.; Рибченко Л.В. 
Морально-психологічний стан населення визволених територій Лівобережної України у 
1941–1943 рр. (на основі фондової колекції Національного музею історії Великої Віт-
чизняної війни 1941–1945 рр.) // Український історичний збірник. — К., 2008. —  
Вип. 11. — С. 251–256; Соколов Б. Цена победы (Великая Отечественная: неизвестное об 
известном). — Москва: Московский рабочий, 1991. — 192 с.; Шаповал Ю. Вторая 
мировая война: преподавание, исследования, манипуляция // Зеркало недели. — 2013. — 
№ 16. — 26 апреля та інші. 
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духовними і соціальними процесами в повсякденній діяльності військо-
вих колективів, досягати моральної переваги над противником, прогно-
зувати вірогідне завершення бою, вірно керувати бойовими діями з’єд-
нань, частин і підрозділів. МПС особового складу є одним із важливих 
компонентів бойового потенціалу армії. Бойовий дух — це духовна го-
товність і здібність військовослужбовців переносити випробування війни 
(бойових дій), труднощі військової служби, досягати перемоги над воро-
гом. Взаємопов’язаними сторонами бойового духу військ (сил) та його 
проявом є морально-психологічний потенціал, морально-бойові якості і 
морально-психологічний стан особового складу2. Морально-психологіч-
ний потенціал — це сукупність духовних можливостей особового складу, 
його свідомості, професійної підготовленості які можуть стати фактором 
перемоги під час бою. Морально-психологічний стан — це діюча частина 
морально-психологічного потенціалу, наявні духовні сили військово-
службовців, ступінь їх мобілізованості на виконання конкретної бойової 
задачі, морально-психологічний фактор досягнення перемоги3. 

Вітчизняними військовими науковцями даються такі визначення 
МПС4. За Ю. Московчуком, МПС — це цілісна, інтегральна сукупність 
політичних, духовних цінностей та позицій, потреб і інтересів, почуттів, 
які переважають і домінують в свідомості військовослужбовців у даний 
час чи протягом його певного проміжку. Тобто, МПС є узагальненою 
формою вияву політичної і духовної свідомості військовослужбовців, їх 
морально-психологічної стійкості. З позицій В. Каширіна, морально-
психологічний стан особового складу — це обумовлений вплив соціаль-
них, матеріально-технічних та природних факторів, відносно стійкий і 
обмежений в часі стан змобілізованості і налаштованості психіки війсь-
ковослужбовців і психології військових колективі на вирішення постав-
лених бойових задач, ступінь психологічної готовності і здібності вико-
нувати ці задачі5. 

Аналіз значного масиву літератури радянського періоду свідчить: від 
тез Й. Сталіна, проголошених ще в ході війни та виданих збірником у 

——————— 
2 Грицюк В. М., Будагянц Л. М. Бойовий дух // Актуальні проблеми становлення 

особистості професіонала в ризиконебезпечених професіях: матеріали Всеармійської 
науково-практичної  конференції (Київ, 26 травня 2011 р.) — К.: НУОУ, 2011. — С. 40–
45.  

3 Алещенко В. І. Морально-психологічне забезпечення застосування військ (сил): 
історія та сучасність: навч.-метод. посіб. — Харків: ХВУ, 2000. — 87 с. 

4 Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник. — 
К.: Національний університет оборони України, 2012. — 464 с. 

5 Грицюк В.М. , Будагянц Л.М. Вказ. праця. — С. 40–45. 
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1947 році6, до часу розпаду СРСР став канонічним постулат про те, що 
радянські війська в 1943 р. після перемог під Сталінградом та Курськом 
мали беззаперечну моральну перевагу над противником. Повсякденна 
партійно-політична робота в з’єднаннях і частинах зміцнювала високий 
МПС радянських воїнів. Вона була тим джерелом, з якого солдати і 
офіцери армії брали сили для запеклих боїв з противником, масового 
подвигу. На переконання радянських політиків, військових, науковців все 
це акумулювалося у битві за Дніпро та визволенні Києва7. 

Ось оцінки начальника політуправління 1-го Українського фронту 
К. Крайнюкова. Так як по плану операції наказувалося оволодіти Києвом 
під кінець 5 листопада, то партійно-політична робота у військах була 
зорієнтована на вивчення закликів ЦК ВКП (б) до 26-ї річниці Жовтневої 
революції. Військова рада фронту висунула заклик «Звільнимо Київ до 
26-ї річниці Великого Жовтня!». Під цим гаслом в частинах проводилися 
збори і мітинги, випускалися листівки, ця шапка друкувалася у фрон-
тових і армійських газетах, на цю тему проводилися політзаняття і 
бесіди8. 

Високі моральні і бойові якості, проявлені в боях за Дніпро радянсь-
кими генералами, офіцерами, сержантами і солдатами, змушені були 
визнати навіть вороги. Колишній гітлерівський генерал Дьорр в статті, 
опублікованій в книзі під редакцією англійського військового історика 
Ліддел Гарта, писав, що німецьке командування завжди дивувалися 
здатності радянської піхоти долати водні перешкоди. Він зазначав, що 
«Там, де позиції німецьких і радянських військ поділялися рікою — 
форсування можна було очікувати в будь-який момент... Ніяка пильність 
не могла перешкодити росіянам за допомогою різних засобів форсувати 
річку вночі. Часто росіян раптово виявляли в місцях, де їх найменше 
можна було очікувати. Вони діяли з неймовірною швидкістю. Їм було 
достатньо однієї ночі, щоб перетворити невеликий плацдарм в потужний 
опорний пункт, з якого їх важко було вибити. Як тільки на плацдармі 
накопичувалося досить сил, починався наступ»9. 

На думку компартійних функціонерів, підняти бойових дух червоно-
армійців мало звернення Військової ради 1-го Українського фронту, 
спеціально підготовлене напередодні наступу на Київ. «Перед нами Київ, 
мати міст руських, колиска нашої Вітчизни, — говорилось у зверненні — 
——————— 

6 Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — Москва: ОГИЗ, 
1947. — 208 с. 

7 Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945). — М.: Воениздат, 1968. — С. 289–296. 

8 Крайнюков К.В. Оружие особого рода. — М.: Мысль, 1984. — С. 46.  
9 Liddel Hart. The Red Army. — New York, 1956. — P. 373. 
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тут багато віків тому зародилася наша могутня Русь. Тут зі зброєю в 
руках відстоювали від ворогів свободу й незалежність російського й 
українського народів наші батьки i матері, наші діди i прадіди...»10.  
В ньому столиця України позиціонувалася як символ єдності російського 
і українського народу проти спільних ворогів, крім того йшлося про 
злодіяння, вчинені німцями і їх посібниками на окупованій території, 
заклики до якнайшвидшого звільнення і розгрому ворога11. Задля за-
безпечення збереження таємниці тільки о 18.00 2 листопада 1940 року 
війська одержали звернення Військової ради фронту.  

Про ефективну дію і вплив на МПС особового складу різноманітних 
звернень, гасел, промов, листівок, плакатів радянської пропаганди згадує 
багато сучасників подій, зокрема свідчить  генерал Мартиросян Саркіс 
Согомонович (вірмен), який восени 1943 року командував 50-м стрі-
лецьким корпусом, що брав участь у боях за Київ12.  

Валерій Шайкан, досліджуючи проблему ідеологічної боротьби в 
Україні періоду Другої світової війни, підтверджує потужну дію ра-
дянських ідеологічних структур на масову свідомість, однак зауважує:  
«з початком визволення українських земель від гітлерівських окупантів, 
поряд зі стратегічною метою — розгромом загарбників, радянська влада 
змушена була вирішувати проблему відновленню й утвердження панів-
ного становища більшовицької ідеології, що вимагало певних змін ак-
центів і додаткових зусиль»13. 

У літературі радянського періоду стверджується, що напередодні 
Київської наступальної операції велика кількість бійців вступали до лав 
комуністичної партії. Так у короткому описі історії Київського війсь-
кового округу «Київський Червонопрапорний» (1969 р.) йдеться, що за  
30 днів з початку форсування Дніпра партійні організації 1-го Укра-
їнського фронту прийняли в свої ряди біля 18 000 осіб14. Всього ж у 
військах фронту перед операцією нараховувалося 101 396 комуністів і 
86 156 комсомольців, — стверджується у монографії московських війсь-
кових істориків виданій у 1968 році15. А у праці інституту історії партії 

——————— 
10 Визволення Київщини. Збірник. — К., 1944. — С. 32–34. 
11 Крайнюков К. В. Указ. соч. — С. 54–55.  
12 Героїчний Київ: Документальні розповіді / Упоряд. В. Денисенко. — К.: Україна, 

2003. — С. 267–282. 
13 Шайкан В.О. Ідеологічна боротьба в Україні періоду другої світової війни 1939–

1945 рр. — Кривий Ріг : Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2010. — С. 271. 
14 Киевский Краснознаменный. Краткий очерк истории Краснознаменного Киев-

ского военного округа (1919–1969). — К.: Политуправление КВО, 1969. — С. 312. 
15 Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945). — М.: Воениздат, 1968. — С. 291. 



В. Кидонь 

 

88 

ЦК КПУ, опрацьованій в той же час (1968 р.), так само без вказівок на 
джерела інформації йдеться про 135 тисяч комуністів серед бійців  
1-го Українського фронту16. Довільне оперування з числами це ще одна 
ілюстрація маніпуляцій з історичною свідомістю суспільства. 

Після значних втрат при форсування Дніпра перед Київською на-
ступальною операцією війська 1-го Українського фронту поповнювались 
мобілізованим населенням зі звільнених територій. Щодо можливої чи-
сельності комуністів серед призовного контингенту важливий фактоло-
гічний матеріал, ґрунтуючись на документальних джерелах, подають нам 
І. Патриляк та М. Боровик. Зі 150 тис. членів КП(б)У, що залишилися на 
окупованій території, 46,5 тис. були знищені німецькими каральними 
органами. Більшість із тих 113 890 членів КП(б)У, які пережили окупа-
цію, не лише не боролися з німцями, а й подекуди співпрацювали з 
окупантами. Майже 22 тис. з них зареєструвалися в гестапо, більше 6 тис. 
відмовилися від своєї партійної приналежності, більш ніж 34 тис. зни-
щили свої партійні квитки. Після звільнення вони піддавалися пере-
віркам, виключалися з партії під час чисток. Усього в процесі від-
родження діяльності партійних організацій було відмовлено у відновленні 
в лавах компартії понад 62 тис. колишніх комуністів17.  

Відомий дослідник суспільно-політичних настроїв населення України 
у роки Другої світової війни Владислав Гриневич18, проаналізувавши 
значну історіографічну та джерельну базу, дійшов висновків, що нелю-
дяний нацистський окупаційний режим суттєво вплинув на суспільно-
політичні настрої основної маси українського населення, спричинив по-
силення прорадянських симпатій однієї його частини та націоналістичних 
уподобань — іншої частини. Попри вкрай негативне ставлення до на-
цистського окупаційного режиму, перспектива повернення радянської 
влади оцінювалася населенням України вкрай неоднозначно. Для меш-
канців східноукраїнських міст, які більше за інших потерпали під час 
окупації, фактично були приречені нацистською політикою на вими-
рання, відновлення радянської влади означало відродження надій на 
життя, надію на отримання сталої роботи і платні, відновлення прита-

——————— 
16 Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941–1945 рр.:  

У 3 т. / Інститут історії партії ЦК КП України. — К., 1968. — Т. 2: Радянська Україна в 
період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни (листопад 1942 р. —  
1943 р.). — С. 351. 

17 Патриляк І.К. Вказ. праця. — С. 504. 
18 Гриневич В.А. Національні проблеми в Червоній Армії в період визволення 

України від німецько-фашистських загарбників (грудень 1942 — жовтень 1944 рр.): 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.02 / Інститут історії 
України НАН України. — К., 1994. — 16 с.; Його ж. Неприборкане різноголосся… 
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манної для радянської системи певної соціальної допомоги (видача пай-
ків, матеріальна допомога родинам фронтовиків, безкоштовна освіта, 
медичне забезпечення). З іншого боку, чимала частина українського сус-
пільства без особливого оптимізму очікувала на повернення сталінського 
режиму. Ішлося не тільки про сотні тисяч людей, які активно спів-
працювали з німецькою адміністрацією, перебуваючи у різноманітних 
окупаційних установах та організаціях, поліцейських і військових форму-
ваннях. Переслідувань побоювались також сотні тисяч чоловіків, які 
дезертирували з частин РСЧА у 1941 році; жінки, які мали інтимні сто-
сунки з німцями; десятки тисяч членів компартії, які залишилися на оку-
пованій території; представники звинувачених у нелояльності радянській 
владі окремих етнічних груп (кримські татари, болгари, німці, румуни та 
ін.). Вагома частина українського селянства також була схвильована 
перспективою повернення сталінської влади, передусім через побоювання 
повернення старої колгоспної системи. Відновлення радянської влади в 
Україні супроводжувалося ідеологічно умотивованими жорстокими мобі-
лізаційними заходами і масовими репресіями. Для підвищення бойового 
духу військ і демонстрації місцевому населенню потуги радянської влади 
на центральних площах багатьох визволених міст встановлювалися шибе-
ниці для показової страти німецьких військовополонених та поплічників 
ворога19.  

Одним із визначальних чинників суспільно-політичної обстановки, а 
отже і МПС військ були масові мобілізації. З початком вигнання 
німецьких військ із нашої землі, Червона армія почала поповнюватися 
контингентом із визволених територій Української РСР. Це були юнаки 
призовного віку, учасники партизанського та підпільного рухів, війсь-
ковополонені, виявлені дезертири, кримінальний елемент тощо. Окремою 
категорією новобранців були жінки, мобілізовані для допоміжних 
військових служб. Крім того з осені 1943 року в Україні здійснювався 
достроковий призов (1926 рік народження). Хоча військова підготовка 
цих юнаків мала бути більш тривалою, ніж для інших призовних років, 
багато хто з них відразу після призову потрапив до діючої армії.  

Дослідник В. Гриневич стверджує що умови, за яких проводилася 
мобілізація в Україні у 1943 році, як у військово-політичному, так і  
в морально-психологічному плані значно відрізнялися від мобілізації  
1941 року. Цього разу наступ вела вже Червона армія, виснажені боями 

——————— 
19 Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України у роки Другої 

світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іполіт. наук: спец. 23.00.02 / 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса АН України. — К., 
2008. — 33 с.  
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полки і дивізії якої потребували постійного поповнення. Водночас 
«довіра» радянського керівництва до місцевого населення, яке майже два 
роки перебувало під впливом ворожої пропаганди, була підірвана. Усе це 
позначилося як на характері, так і на формах радянської мобілізації в 
Україні20. На ці ж обставини зауважує у мемуарах генерал-полковник 
К. Крайнюков: «у масово-політичній роботі ми враховували, що окремі 
новобранці відчули жахи німецької окупації, що їх свідомість два роки 
отруювалася фашистською пропагандою»21. 

Автори праці «Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої 
світової війни» підкреслюють, що перша хвиля призову здійснювалася,  
як правило, фронтовими та армійськими органами, оскільки військово-
адміністративний апарат тільки-но відновлювався. Вже на 1 липня 1943 р. 
частини та з’єднання 1-ї гвардійської, 13-ї, 18-ї, 27-ї, 38-ї, 40-ї, 60-ї,  
3-ї танкової армій, 234 фронтовий запасний стрілецький полк поповнили 
416 052 нові бійці та командири. Науковці встановили, що протягом  
1943 р. в Українській РСР двічі здійснювалася перевірочна реєстрація 
всіх військовозобов’язаних, призовників та військовослужбовців. Підставою 
для неї став наказ НКО СРСР № 0316 (червень 1943 р.); одночасно 
встановлювалися дані про всіх чоловіків до 47-річного віку, а також 
непридатних до стройової служби й тих, хто мав відстрочки за хворобою. 
21 жовтня 1943 р. вступила в дію постанова ЦК КП(б)У «Про заходи по 
проведенню перевірочної реєстрації військовозобов’язаних запасу та при-
зов до Червоної армії громадян народження 1926 року»22.  

Особливістю мобілізації в Україні у 1943–1944 рр. було те, що вона 
здійснювалася не тільки військкоматами. Місцеві військкомати змогли 
відновити свою діяльність лише через місяць-другий після звільнення 
районів та областей від німецької окупації. Тож, щоб не гаяти часу, до 
мобілізації була активно залучена діюча армія. Призов здійснювали 
безпосередньо штаби військових частин за рішеннями військових рад 
армій. У вітчизняній історичній науці панує хибна думка, що призовом 
займались «польові військкомати». Здійснений автором ретельний аналіз 
документальної бази з цих питань спростовує такі позиції. На нашу 
думку, емоційність окремих вітчизняних істориків призводить до тво-
рення нових міфів.  
——————— 

20 Гриневич В. Військове будівництво в Радянській Україні (кінець 30-х — 80-ті 
роки XX ст.) // Історія українського війська (1917–1995). Упорядник Я. Дашкевич. — 
Львів : Світ, 1996. — С. 332–467. 

21 Крайнюков К В. Указ. соч. — М.: Воениздат, 1977. — С. 54. 
22 Муковський І.Т. ЛисенкоО.Є. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої 

світової війни. — К.: Пошуково-вид. агентство «Книга пам’яті України», 1996. — 
С. 395–398. 
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Так, у працях В. Короля акцентується увага на негативних акцентах: 
«польових військоматах», свідомому знищенні мобілізованих українців 
керівниками РСЧА, штурмових і штрафних батальйонах, загороджу-
вальних загонах. Віктор Юхимович довільно оперує цифрами та фактами, 
посилаючись при цьому у своїх наукових працях на свої ж газетні пуб-
лікації та приватні розмови з ветеранами та свідками подій23. Відомий 
український дослідник стверджує: «Нині опубліковано документ — свід-
чення Ю. Коваленка, відомого як учасника взяття у полон фельдмаршала 
Паулюса. Під час битви за Дніпро він був призначений офіцером з 
особливих доручень командувача Воронезького, а від 20 жовтня 1943 ро-
ку — Першого Українського фронту генерала армії М. Ватутіна і був 
присутній на нараді в с. Требухові, де обговорювалося питання форсу-
вання Дніпра і визволення Києва. Тоді Жуков, коли постало питання про 
озброєння і обмундирування згаданих 300 тис. юнаків, заявив: “В чому 
прийшли, в тому і воювати будуть”. А потім прозвучала коротка фраза 
Жукова: “Нащо ми, друзі, тут голови морочимо. На якого хріна об-
мундировувати і озброювати цих хохлів. Всі вони — зрадники! Чим 
більше в Дніпрі потопимо, тим менше до Сибіру після війни засилати 
доведеться”. “Так це ж не війна, а геноцид народу”, — вирвалося у  
К. Рокоссовського»24. Оприлюднюючи ці вельми серйозні факти-звину-
вачення у фаховому часопису «Воєнна історія» В. Король опирається на 
свою публікацію у журналі «Історія в школі». А після публікації «істо-
ричного факту» у фаховому виданні, як і належить, приходить час до-
вести його до широкого кола читачів у підручнику з історії України.  

Однак такі підходи скоріше виняток в сучасній вітчизняній істо-
ріографії. Абсолютна більшість досліджень сучасних науковців базується 
на принципах історизму та об’єктивності. Глибиною та достовірністю 
вирізняються роботи Л. Рибченко. Людмила Вікторівна вважає, що саме 
на Лівобережній Україні найбільш трагічних наслідків мала дія наказу 
Ставки ВГК №089 від 9.02.1942 р., який дозволяв діючій армії РСЧА на 
звільнених територіях самостійно поповнювати війська. Саме тут нове 
поповнення масовано залучалось до комплексу найбільших стратегічних 
операцій радянсько-німецької війни — битви за Дніпро. Практика вико-
нання даного наказу показала, що рішення надати діючій армії право 
самій проводити поповнення на звільнених територіях істотно знижувало 
якість відбору призовників, негативно позначалася на рівні їхнього ви-
——————— 

23 Король В.Ю. Битва за Дніпро і Київ : героїзм і трагедія (маловідомі сторінки) // 
Воєнна історія. — 2003. — № 5–6(11–12). — С. 25–38; Його ж. Скільки ж все-таки 
солдатських життів забрала у нас перемога над фашизмом?  // Воєнна історія. — 2005. — 
№ 3–4(21–22). — С. 16–28. 

24 Його ж. Чому така дорога ціна перемоги над фашизмом... — С. 12. 
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школу та сприяло безвідповідальному, не виправданому використанню 
місцевого поповнення у наступальних боях. До 50% поповнення при-
зивались саме діючою армією й одразу потрапляло на передову. Призов 
1943 р. мав для України  трагічні демографічні наслідки. Кількість 
загиблих прихована. Виявлені факти фальсифікацій в обліку втрат дають 
підстави стверджувати, що переважна кількість щойно мобілізованих 
воїнів, які загинули у перші тижні свого перебування на фронті, зара-
ховані зниклими безвісти тільки у квітні–травні 1944 р. Такі дії є проявом 
тоталітарних методів ведення війни й злочином радянської системи проти 
власного народу25. 

Разом з тим дослідниця Людмила Рибченко (аналізуючи питання 
морально-психологічного стану населення Лівобережної України у 1941–
1943 рр. та його ставлення до радянських військових мобілізацій) вважає, 
що поширена у сучасній історіографії теза про те, що населення України, 
потерпаючи від репресій сталінського режиму, на початку німецького 
вторгнення покладало певні надії на німців, а після масового вбивства 
мирних громадян відвернулося від окупантів та приєдналося до руху 
Опору, є надто спрощеною. Аналіз мемуарів, листів, щоденників воєн-
ного часу дає підстави стверджувати, що серед населення Лівобережної 
України думки, відчуття, політичні погляди як цивільних, так і бійців 
Червоної армії ні на початок окупації, ні на час звільнення не були 
однаковими. Вони залежали від життєвого досвіду, національної при-
належності, рівня освіти, місця проживання, наслідків радянської та 
німецької пропаганди тощо. У цілому ставлення населення окупованої 
території до повернення Червоної армії значно різнилося. Люди вважали 
армію визволителькою й щиро чекали на неї. Переважна кількість ко-
лишніх військовослужбовців 1941 р. та військовополонених, з одного 
боку прагнули помститися ворогові, а з іншого — якомога швидше 
легалізуватися та захистити себе і родину від переслідувань радянської 
влади. Молоді, яка за роки окупації досягла призовного віку, здебільшого 
було властиве рішуче та щире прагнення воювати у лавах РСЧА. 
Чоловіки ж старшого віку переважно йшли на фронт з вірою в демо-
кратичні зміни в державі. Вони плекали  надію, що разом зі своїми 
громадянами, переживши такі страшні випробування, влада зміниться на 
краще, відбудуться зміни в соціальній та економічній сферах. Однак 
реалії були такими, що Червона армія перетворилася на інструмент 
——————— 

25 Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 р. на території Лівобережної 
України: автореф. дис. … канд. іст. наук / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 16 с.; Її ж. Проблема радянських військових мобілізацій 1943 року на території 
Лівобережної України // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. — К., 2009. — 
Вип. 22. — С. 103–110. 
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тоталітарного режиму. Проведення нею мобілізації населення, яке певний 
час перебувало під владою іншої політичної системи, розглядалось час-
тиною командування як чергова каральна функція, на кшталт розстрілу 
без суду панікерів, дезертирів тощо26. 

У другій половині 1943 р. мобілізаційні акції в лівобережних областях 
України набувають значного розмаху. Частка громадян республіки в 
частинах і з’єднаннях, які визволяли Україну від загарбників, невпинно 
зростала. З 1 728 чоловік поповнення, яке поступило до 181-ї стрілецької 
дивізії 13-ї армії в першій половині жовтня 1943 р., 1 577 було призвано 
військкоматами Чернігівської області27. За даними І. Муковського та 
Є. Лисенка, лише по п’яти областях протягом другої половини 1943 р. 
облвійськкоматами направлено до лав Червоної армії майже 250 тисяч 
призовників різного віку та 129,5 тисяч колишніх військовополонених. 
Зазначена кількість зросте на 2,5 тисяч чоловік при врахуванні мобілізації 
жінок, цільового призову — до військ НКВС для охорони промислових 
об’єктів з Харківської, Сталінської, Ворошиловградської, Полтавської, 
Сумської, Чернігівської областей згідно з розпорядженням ЦК КП(б)У від 
17 вересня 1943 р.28  

Наукові положення О. Лисенка, І. Муковського, Л. Рибченко, І. Пат-
риляка та інших дослідників щодо використання не підготовленого та не 
екіпірованого належним чином поповнення в боях обґрунтовані значним 
масивом джерельної бази. Про це свідчать і німецькі документи, опра-
цьовані автором цієї статті. Так у розвідувалоьному зведенні 198 піхотної 
дивізії за 25.11.1943 р. йдеться по те, що у районі Білої Церкви діючі 
радянські війська значно ослаблені. В ротах нараховується по 30–50 осіб і 
ті на 90% без бойового досвіду щойно відмобілізовані українці віком від  
17 років, погано озброєні та ненавчені29  

У визволених від гітлерівців областях і районах влада здійснювала 
фактично тотальне «прочісування» з метою виявлення осіб, які ухилилися 
від служби, а також дезертирів і диверсантів. Про розмах операції 
свідчить кількісний склад її учасників: 774 працівники НКВС і міліції,  
5 539 військовослужбовців НКВС, 1 595 сільських і партійних активістів, 
1 077 бійців винищувальних батальйонів30. 

Природно, що поведінка призваного поповнення не завжди була 
«глибоко патріотичною» до радянської влади. Зокрема у документах про 
——————— 

26 Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 р. … — С. 9–10; Її ж. 
Морально-психологічний стан населення... 

27 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, ч. 1, спр. 684, арк. 39. 
28 Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Вказ. праця. — С. 398. 
29 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, ч. 1, спр. 975, арк. 93. 
30 Там само. — Спр. 685, арк. 158.  
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це повідомляє начальник політуправління 1-го Українського фронту 
генерал-лейтенант С. Шатилов. Рядовий 211-ї стрілецької дивізії Тирчан в 
колі товаришів говорив: «Німці три роки не мобілізовували в армію, а ось 
росіяни мобілізували нас. Це вони роблять не правильно, що заставляють 
нас воювати. За що ми будемо воювати! Ми їм навоюємо!»31. 

Негативно впливали на морально-психологічний стан бійців та ко-
мандирів негаразди в сім’ях. Спеціальні служби нагляду за листуванням 
червоноармійців сигналізували про сотні повідомлень членів сімей щодо 
несправедливого відношення до них місцевих органів влади. Ось кілька 
витягів із таких листів. З листа громадянки Красної А.Т. Сумська обл., 
Миропільський р-н, с. Юнаковка: «… Мені 58 років, три сина в Червоній 
Армії. Голова колгоспу Колесниченко Т.Н. виділила мені ділянку буряку, 
яку я не змогла обробити. Внаслідок цього голова колгоспу виключила 
мене з колгоспу і відібрала особистий город, залишила без куска хліба…». 
З листа громадянки Макаренко А.П. Харьківська обл., Валковський р-н, 
с. Ковяги: «… Грицько Ємець працював при німцях у комісії по при-
значенню до Німеччини людей, а тепер він секретар комсомольської 
організації…». З листа громадянки Горбенко С.М. Дніпропетровська обл., 
Номосковський р-н, с. Губиниха: «…Ті що жили при німцях і зараз 
живуть, і будинки будують… Наші чоловіки голови поклали і служать за 
них, а вони п’ють і гуляють. Замковий Никифор… Волокіта Захар… Всі 
вони гади. При німцях керували і зараз керують у селі…». З листа 
громадянки Гавриленко Л.Д. Сумська обл., Груньський р-н, с. Кузенин: 
«…Голова колгоспу Стома Григорій Дмитрович (юнак 22 роки) знуща-
ється над колгоспниками, застосовує заходи фізичного впливу… Мене 
заставив підписатись на 10 000 рублів…» (мається на увазі державна 
позика)32. 

Однак зібрані на оборону кошти не завжди спрямовувалися до дер-
жавної казни. Негативним фактором виступали корупційні дії посадових 
осіб в тилу. Так, органами прокуратури розкриті факти розкрадання 
подарунків і грошових коштів, зібраних на озброєння армії і сім’ям фрон-
товиків. Із коштів та продуктів, зібраних на допомогу дітям-сиротам, 
Копяков (перший секретар райкому ЛКСМ) присвоїв: понад 6 тис. рублів 
грошима, більше 400 штук яєць, 7 кг вершкового масла, мило, цукор, 
цукерки та інші продукти33. 

Проблемним питанням залишалась організація якісного медичного 
забезпечення в тилових шпиталях. Це стало предметом уваги як фрон-

——————— 
31 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, ч. 1, спр. 1009, арк. 21. 
32 Там само. — Спр. 976. 
33 Там само. — Спр. 1383, арк. 8. 
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тового керівництва так і партійних та державних органів. Тільки у 
звільненому Києві нараховувалось 38 евакуаційних госпіталів Наркомату 
охорони здоров’я УРСР, ВЦРПС та Наркомату оборони. У Харкові їх 
було 26, а всього по області 43. Значною була чисельність і по іншим 
областям. Проводилась величезна робота по забезпеченню якісного функ-
ціонування госпіталів, проте мали місце суттєві недоліки. Перевірками 
держконтролю, політуправлінням 1-го Українського фронту і розсліду-
ваннями військової прокуратури встановлено, що начальник санітарної 
летючки № 483 Дем’янів і комірник тієї ж летючки Смирнов, увійшовши 
у злочинну змову між собою, протягом листопада 1943 — березня  
1944 року, систематично завищували в стройових записках кількість 
поранених і хворих, які перевозилися санлетючкою, а отримані таким 
чином продукти — розкрадалися і продавалися. Всього було викрадено 
продовольства на суму 101.394 крб. Начальник санлетючки Дем’янів за-
суджений військовим трибуналом до розстрілу34. 

Користуючись службовим становищем багато посадовців санітарних 
закладів свідомо допускали «сімейність». В евакогоспіталі № 3614 ко-
лишній начальник госпіталю Крисон і начмед Ковтун взяли на службу в 
госпіталь 22 сім’ї у складі 60 чоловік, з них 15 чоловік були утриманцями 
і жили за рахунок госпіталю. Оточивши себе родичами, призначивши їх 
на відповідальні посади, злочинці нахабно обкрадали поранених. Було 
викрадено тільки речового майна на 643.477 крб.35. 

Негаразди в системі санітарних закладів 1-го Українського фронту 
стали предметом обговорення на військовій раді36. За бездіяльність 
постановою Військради фронту був знятий з посади начальник сані-
тарного управління фронту генерал-майор медичної служби Семека. 
Низка медичних працівників притягалась до кримінальної, дисциплі-
нарної та партійної відповідальності. 

Негативно впливали на суспільно-політичну обстановку у фронто-
вому тилу та морально-психологічний стан особового складу Діючої армії 
випадки мародерства та дезертирства. Сотні та тисячі осіб, які відстали 
від своїх частин, ухилялися від призову на військову службу та дезер-
тирів, вештались в районах фронтового та армійського тилу, займалися 
грабунками місцевого населення. З приводу злочинних проявів серед 
військовослужбовців 13-ї та 60-ї армій М. Хрущов змушений був звер-
нутися письмово до командувача фронтом. Лист був підкріплений подан-
нями працівників НКВС УРСР про випадки мародерства. Зокрема у 

——————— 
34 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1006, арк. 47–48. 
35 Там само. 
36 Там само.  
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місцевого населення незаконно вилучалась худоба, продукти харчування, 
особисті речі37. Командувач 1-м Українським фронтом ухвалив наказ за 
№ 089 «Про посилення боротьби з фактами незаконних дій військово-
службовців», у якому визначив суворі заходи38.  

Секретар Чернігівського обкому КП(б)У М. Кузнєцов повідомляв ко-
мандування Київського військового округу про масові безчинства війсь-
ковослужбовців. Зокрема військовослужбовець 48-ї окремої коректуваль-
ної авіаескадрилії молодший лейтенант Ажигін у п’яному стані застрілив 
11-річну доньку голови райпотребсоюзу Демченко. Секретар обкому пар-
тії засвідчує: «Базар сплош і рядом відвідується військовослужбовцями. 
Окремі рядові та сержанти, а також і офіцерський склад займаються 
продажем військового майна, резини з коліс літаків, пального, домашніх 
речей, займаються при цьому спекуляцією»; «Стрільба умісті йде вдень та 
вночі. Безчинствують п’яні військовослужбовці…». Він клопотав про 
введення комендантського надзору у м. Прилуки39.  

Військовий прокурор 1-го Українського фронту полковник юстиції 
Б. Шавер доповідав військовій раді: «… Можна без перебільшення ска-
зати, що безчинства, грабунки стають масовим явищем. У районах Жито-
мирської області за останній місяць здійснено більше 400 пограбувань 
місцевого населення військовослужбовцями та особами, які видають себе 
за військовослужбовців… Встановлені факти, коли цілі підрозділи і на-
віть частини на чолі з їх командирами, займалися мародерством і гра-
бунками місцевого населення. Так, наприклад, особовий склад 494 міно-
метного полка, який дислокується в районі Кочетово — Дарниця, 
систематично займався грабунками місцевого населення і вилученням у 
нього худоби, овочів та іншого майна. На чолі цих безчинств стояв 
командир полка майор Кузнєцов та начальник штабу — капітан Козей… 
За останній час встановлені чисельні факти, які свідчать про те, що 
мародерством під виглядом військовослужбовців займаються різного 
роду банди, дезертири із Червоної Армії та інші злочинні елементи, які 
переховуються в районах дій військ фронту та дислокації їх тилів…»40. 
Частинами військ НКВС охорони тилу фронту щомісяця затримувалося 
по кілька тисяч дезертирів. Природно, що ці тисячі «бродячих» дезер-
тирів та інших злочинців у військовій формі харчувалися за рахунок 
населення, займалися грабунками тощо. 

——————— 
37 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1006, арк. 1–2. 
38 Там само. — Арк. 7–8. 
39 Там само. — Арк. 25–26; 65–66. 
40 Там сам. — Арк. 33–39 
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Бандитизм, дезертирство, мародерство, побори з місцевого населення, 
розкрадання продовольства, речового та іншого майна, незадовільне 
відношення до вирішення проблем членів сімей червоноармійців вносили 
хаос у фронтовий тил та вкрай негативно впливали на морально-
психологічний стан бійців та командирів Червоної армії. Чи йшлося в 
радянських джерелах про негативні чинники МПС військ? Заради спра-
ведливості відзначимо, що негативні явища та процеси в суспільстві та 
армії зокрема уважно відслідковувались радянським військовим, держав-
ним та партійним керівництвом, правоохоронними органами. Вживались 
рішучі заходи для наведення порядку. Однак результати аналізу нега-
тивних чинників суспільно-політичної обстановки і її впливу на МПС 
особового складу військових формувань, зі зрозумілих причин, носили 
закритий характер. Цю тезу підтверджують документи архівного збе-
рігання. 

В радянській історіографії домінувала позиція опори на позитивний 
фактаж в означених у цій статті питаннях. На маніпулятивні технології 
радянської історичної науки звертають увагу сучасні вітчизняні науковці, 
зокрема О. Лисенко, В. Гриневич, Л. Рибченко, В. В’ятрович, І. Патриляк, 
О. Зінченко, Ю. Шаповал.  

Разом з тим, високий морально-бойовий дух в боях за Київ у 
переважної більшості радянських солдат, серед яких у військах україн-
ських фронтів понад 50% складали українці41, визнають навіть ради-
кально налаштовані сучасні вітчизняні історики. Зокрема В. Король пише: 
«І все таки, вирішальним фактором, який зумовив переможне завершення 
битви за Дніпро і визволення Києва, був винятковий героїзм і само-
пожертвування наших воїнів, 17,5 тисяч яких зі складу 1-го Українського 
фронту нагороджено орденами і медалями, а 668 отримали звання Героя 
Радянського Союзу. Серед них 32 киянина»42. 

Отже, в цілому позитивно оцінюючи здобутки дослідників у вивченні 
процесів мобілізації до РСЧА, ми змушені наголосити на одному із 
недостатньо висвітлених сегментів проблематики, а саме — морально-
психологічному стані військ 1-го Українського фронту. У роботах загаль-
ного характеру існують полярні позиції з цього питання. Фіксується 
трансформація поглядів у сучасній вітчизняній історіографії щодо оцінки 
негативних чинників МПС, критичного ставлення до діяльності військо-
вого керівництва, карально-репресивних органів, тощо. Поряд з цим 

——————— 
41 Гриневич В.А. Українці в складі Червоної Армії. Кількісний аспект питання // 

Україна у Другій світовій війні. Уроки історії та сучасність. — К., 1995. — С. 61. 
42 Король В.Ю. Битва за Дніпро і Київ : героїзм і трагедія (маловідомі сторінки) // 

Воєнна історія. — 2003. — № 5–6(11–12). — С. 36. 
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беззаперечним фактором МПС, на думку як вітчизняних так і зарубіжних 
вчених, був героїзм та жертовність радянських воїнів при форсуванні 
Дніпра та вигнанні нацистських окупантів із Києва. 

Напрямком подальших наукових пошуків може стати застосування 
сучасних методів, в тому числі і математичних, оцінки ефективності 
морально-психологічного забезпечення у формуванні належного рівня 
МПС та пристосування їх до дослідження історичної проблематики, 
зокрема здійснення обґрунтованих оцінок МПС РСЧА. «Білою плямою» у 
сучасній вітчизняній історіографії залишається проблематика дослід-
ження морально-психологічного стану вояків Вермахту та СС. Наявний 
дослідницький потенціал засвідчує можливість реалізації цих наукових 
напрямків. 
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