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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена передовсім 

недостатньою вивченістю становища військовополонених, зокрема умов їхньої 

праці, продовольчого забезпечення та медичного обслуговування. Проблема 

становища військовополонених в роки  нацистської влади належить до 

маловивчених моментів історії  України в часи Другої світової війни. Не менш 

важливим є гуманітарний аспект проблеми, оскільки німецькі державні та 

військові структури допускали систематичні порушення юридичних положень 

Гаазької 1907 р. та Женевської конвенцій 1929 р. про ставлення до 

військовополонених, хоча Німеччина офіційно ратифікувала ці договори. З 

іншого боку, радянське партійне та військове керівництво перетворило 

полонених військовослужбовців Червоної армії на  юридично дискриміновану 

групу. Тому актуальність дослідження пояснюється також потребою вивчення 

репресивних заходів тоталітарних режимів щодо цієї соціальної групи. 

Актуальність дослідження пояснюється також можливістю використання 

результатів дослідження для  розробки програм повернення  

військовополонених  до мирного життя, їхньої соціальної реінтеграції. 

   Зв'язок із науковими планами та програмами. Робота була виконана 

в межах науково-дослідної фундаментального дослідження Науково-дослідного 

інституту українознавства «Соціальна історія першої половини  ХХ століття: 

українське суспільство в міжвоєнний період та в умовах Великої Вітчизняної 

війни» (державний реєстраційний номер 0114U0022039). Тема дисертації була 

затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства 

Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 24 лютого 2015 р.).   

 Мета дослідження полягає у висвітленні становища військовополонених  

у нацистських таборах у рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні німецької 

військової адміністрації у контексті репресивної політичної системи 

тоталітарних режимів. Відповідно до поставленої мети дослідження передбачає 

вирішення таких завдань: 

- проаналізувати стан наукового опрацювання проблеми, її джерельну 

базу; 

- з'ясувати правовий статус військовополонених на початку Другої 

світової війни; 

- визначити механізми впливу  репресивних структур нацистського 

режиму на умови утримання військовополонених; 

- з'ясувати продовольче забезпечення військовополонених; 

  - висвітлити медико-санітарне обслуговування військовополонених у 

нацистських таборах;   

-  показати функціонування системи трудового використання в'язнів у 

таборах військовополонених; 

- установити процеси вербування полонених військовослужбовців до 

допоміжних частин німецьких збройних сил. 

Об'єктом даного дослідження є  військовополонені як окрема соціальна 

група, яка перебувала в нацистських таборах на окупованій території України. 
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Предметом роботи виступає становище військовополонених у 

нацистських таборах в рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні німецької 

військової адміністрації. 

Географічні межі роботи включають кордони рейхскомісаріату 

«Україна» (Волинь, Правобережжя, південна частина Білорусі, південна 

частина Лівобережної України та Подніпров'я) та зони німецької військової 

адміністрації (Чернігівщина, Сумщина, Слобожанщина, Надазов'я та Таврія), 

які перебували впродовж досліджуваного періоду під контролем націонал-

соціалістичної Німеччини. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від початку 

створення системи  нацистських таборів військовополонених  влітку 1941 р. до 

припинення їхнього функціонування  в жовтні 1944 р. унаслідок військово-

стратегічного витіснення німецьких військ із території України. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складають універсальні 

принципи історизму, об'єктивності та системності. Їх реалізація ґрунтується на 

неупередженості в процесі дослідження історичних процесів у їхньому 

стадіальному розвитку. У процесі дослідницької роботи використовувалися 

загальнонаукові, міждисциплінарні та конкретно-історичні методи. До 

загальнонаукових методів, які були використані в дисертації належать методи 

аналізу, синтезу, класифікації, аналогії, критичного аналізу, статистичний та 

системно-структурний. У процесі дослідницької роботи були використано 

міждисциплінарний метод – картографічний. До спеціально-історичних 

методів, які були застосовані в роботі, належать такі: історично-порівняльний, 

проблемно-хронологічний, історично-типологічний, історично-системний, 

ретроспективний. Значну увагу приділено саме історично-типологічному 

методу. На основі застосування історично-типологічного методу було з'ясовано 

основні закономірності становища військовополонених у нацистських таборах 

на основі виділення основних типологічних ознак предмета дослідження.  

Наукова новизна дослідження. Дисертація є комплексним 

дослідженням становища військовополонених у нацистських таборах на 

території рейхскомісаріату «Україна» та в зоні німецької військової 

адміністрації. Основні результати дослідження дають змогу з'ясувати такі 

малодосліджені аспекти становища військовополонених: міжнародно-правовий 

статус, трудове використання та медико-санітарне забезпечення 

військовополонених. 

 Уперше:  

- досліджено правовий статус військовополонених у нацистських таборах;  

- з'ясовано систему використання праці полонених;  

- показано медико-санітарний аспект утримання військовополонених у 

нацистських таборах. 

 Уточнено такі аспекти становища військовополонених: 

- механізми впливу нацистських репресивних структур на в'язнів у 

таборах військовополонених; 

-достатність продовольчого забезпечення таборів 

військовополонених. 
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Подальшого розвитку набуло:  

- вивчення вербування військовополонених до німецьких збройних 

формувань у роки Другої світової війни; 

- дослідження радянської державної політики щодо військовополонених з 

числа особового складу Червоної армії;  

- дослідження взаємодії  збройних сил Німеччини та  репресивних 

структур у сфері контролю над таборами військовополонених.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання його здобутків для підготовки наукових узагальнюючих праць, 

присвячених історії України в період Другої світової війни. Матеріали 

дослідження, узагальнення та висновки можуть бути використані при написанні 

монографій, підручників, розробці лекцій і спецкурсів для студентів історичних 

факультетів вищих навчальних закладів. Результати дослідження є науковою 

базою для формування музейних експозицій та творів кінодокументалістики. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи було 

апробовано на наукових конференціях: Всеукраїнській науковій конференції 

«Київський університет: минуле і сьогодення (м. Київ, 6 червня 2014 р.); 

Міжнародній науковій військово-історичній конференції «Перша світова війна: 

історія та уроки. 1914-1918 рр.» (м. Київ, 4-5 вересня 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Україна в системі змін парадигми 

світопорядку ХХ – ХХІ століть» (м. Київ, 19 березня 2015 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Українська Друга Світова. До 70-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні» (м. Київ, 5 травня 2015 р.); П'ятій щорічній 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Київ і кияни у 

соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть» (м. Київ, 27 травня 2015 р.); 

науковій конференції «Нюрнберзький процес: компроміси та сучасні наслідки» 

(м. Київ, 20 листопада 2015 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Нюрнберзький трибунал: історія і наслідки» (Київ, 22 вересня 2016 р.); 

Всеукраїнській науковій конференції «Цивілізаційні дискурси світової та 

української історіографії: минуле, сучасне, майбутнє» (Київ та Умань, 22-23 

вересня 2016 р.). 

Публікації. Основні здобутки та принципові положення дисертації 

відображено в одинадцяти наукових статтях, сім із яких опубліковано в 

наукових фахових виданнях України, та одну – у закордонному виданні та три – 

в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені поставленою метою та 

завданнями дослідження. Робота складається з анотації, вступу, чотирьох 

розділів (дев'яти підрозділів), висновків, списку використаних джерел і 

літератури (315 позицій), додатків (22 сторінки). Загальний обсяг дисертаційної 

роботи складає 241 сторінку, з них основна частина складає 186 сторінок. 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

його мету і завдання, окреслено об'єкт і предмет, визначено хронологічні та 

географічні межі, наукові методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

показано практичне значення роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологічні 

основи дослідження» проаналізовано ступінь наукового висвітлення проблеми, 

представлено огляд наявних джерел дослідження та охарактеризовано його 

теоретико-методологічні засади. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» відтворено основні 

історіографічні напрямки вивчення наукової проблеми становища 

військовополонених. Умовно історіографічні праці можна розділити за 

хронологічними принципом на радянську та сучасну, а територіально – на 

українську та зарубіжну. Лише наприкінці 1980-х років життя 

військовополонених перетворилося на предмет серйозного наукового 

зацікавлення. Першим науковцем, який відкрито заговорив про проблеми 

військовополонених, був Борис Соколов
1
. Він опублікував інформацію про 

втрати Червоної армії внаслідок стратегічних і тактичних оточень, які 

спричинили явище масового військового полону. 

 Проблема становища військовополонених активно досліджувалася в 

європейській історичній науці. Основні принципи німецької системи таборів 

військовополонених представлена в праці  польського науковця Шимона 

Датнера (1964)
2
. Упродовж 1970-х років з'явилася праця Норберта  Мюллера 

«Вермахт і окупація», яка продемонструвала зв'язок військово-політичної 

стратегії Німеччини з політикою вермахту щодо військовополонених
3
. Вагому 

роль в дослідженні проблеми військового полону в період Другої війни 

відіграли праці Крістіана Штрайта, Йоста Дюльфера, Крістіана Хартмана
4
, 

Ервіна Стауба, Річарда Овері
5
. Серед нових праць, які розглядають проблеми 

становища військовополонених, можна виділити монографію Тімоті Снайдера 

«Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным»
6
. 

  У сучасній українській історіографії аспекти проблеми становища 

військовополонених вивчали Віктор Король
7
, Володимир Кучер, Олександр 

                                                             
1Соколов Б.В. Цена победы. Великая Отечественная война: неизвестное об известном / Б.Соколов. – Москва: 

Московский рабочий, 1991. – 192 с.  
2 Датнер Ш. Преступления немецко-фашистского вермахта в отношении военнопленных во Второй мировой 
войне / Ш. Датнер;[Пер. с пол. Виноградова М.]. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1963. – 487 

с. 
3 Мюллер Н. Вермахт и оккупация / Н. Мюллер; [Пер. с нем А.Артемова, А.Долгорукова и др..] – Москва: 

Воениздат, 1974. – 387 с. 
4 Hartmann C. Der Krieg und das Verbrech /C. Hartmann // Mitteilungen der Gemeinsame Kommіssion die jüngeren 

Geschichte der russische-deutsch Beziehungen. – München: Oldenbourg Verlag, 2005. – S.23–31. 
5 Overy R.J. The Air War, 1939-1945/ R.J.Overy. – New York: A Scarborough Book, Stein and Day, 1981. – 264 p. 
6 Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Т.Снайдер; [пер. с англ. Л.Зурнаджи]. – 

Киев: Дуліби, 2015. – 584 с. 
7 Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України / В.Король.– Київ: Академія, 

2002. – 128 с. 
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Потильчак
8
, Марина Дубик, Олександр Лисенко, Володимир Шевченко. 

Водночас комплексного дослідження з проблеми становища 

військовополонених у нацистських таборах військовополонених в зоні 

німецької військової адміністрації та у рейхскомісаріаті «Україна» створено не 

було. Тому виникла необхідність в здійсненні узагальненого вивчення та 

систематизації даної наукової проблеми. Основні напрямки дослідницької 

роботи були спрямовані на розкриття таких аспектів перебування людини в 

нацистських таборах військовополонених: міжнародно-правовий статус, 

продовольче забезпечення,  трудове використання та медичне обслуговування.   

  У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» охарактеризовано 

джерела за темою дослідження, які було розділено на два види: документальні 

та наративні. Першу групу джерел склали матеріали архівів України та 

опубліковані документи. Документи, які висвітлюють суть нацистської 

політики щодо військовополонених містяться в справах фонду КМФ.-8 

«Колекція мікрофотокопій документів нацистської окупаційної адміністрації та 

командування вермахту, які діяли на тимчасово окупованих східних 

територіях» Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (ЦДАВО України). Серед них знаходяться накази та 

розпорядження тилових структур групи армій «Південь» щодо переміщення та 

утримання радянських військовополонених. Цінна інформація міститься також 

у фонді 3206 ЦДАВО України, в якому зберігаються документи апарату 

рейхскомісара України, які дають можливість висвітлювати процес трудового 

використання військовополонених.  

Певні аспекти становища військовополонених у нацистських таборах 

представлені також у  документах Центрального державного архіву 

громадських об'єднань України (ЦДАГО України). Фонд 166 даного архіву 

містять інформацію про умови побутового життя в таборах та трудового 

використання полонених. Важливе місце в дослідження наукової проблеми 

займають також фонди Державного архіву міста Києва (ДАК), Державного 

архіву Київської області (ДАКО), Державного архіву Чернігівської області 

(ДАЧО), а також Державного архіву Житомирської області (ДАЖО). Важливе 

місце у дослідницькій роботі  посідають документи обласних державних 

архівів, зокрема   фондів Надзвичайної державної комісії з розслідування 

злочинів нацистських загарбників. 

 У підрозділі 1.3. «Методологічні засади дослідження» проаналізовано 

систему принципів і методів, які були залучені при написанні дисертаційної 

роботи. Дослідження наукової проблеми становища військовополонених 

передбачає комплексне поєднання загальнонаукових, міждисциплінарних і 

конкретно-історичних методів. За допомогою комплексного  використання  

наукових методів було з'ясовано важливі аспекти становища 

                                                             
8 Кучер В.І. Україна 1941–1944: трагедія народу за фасадом Священної війни / В.І. Кучер, О.В. Потильчак. – 

Київ–Біла Церква: Білоцерківдрук, 2011. – 368 с.; Потильчак О.В. Спеціальна перевірка та фільтрація 

репатріантів-військовополонених і цивільних осіб в спец таборі НКВС СРСР № 0310 (м. Ворошиловград) у 

1944 – 1946 рр. / О.В.Потильчак // Війна. Окупація. Пам'ять: Примусові робітники з України в окупованій 

Європі. Матеріали Всеукр. наук. конференції, 27 вересня 2012 р. – Київ, 2012. – С.52 – 63. 



6 
 

 

військовополонених у нацистських таборах. З метою комплексного вивчення 

теми було поєднано різні загальнонаукові методи: системно-структурний, 

дедукцію, індукцію, історичний та логічний, методи типології, класифікації та 

аналогій, критичного аналізу, абстрагування. Проблеми застосування різних 

методів у процесі написання наукової роботи залежали від характеру джерел і 

конкретних завдань дослідження.  

У другому розділі «Правовий статус військовополонених і його 

трансформації» досліджено гуманітарно-правові та політичні аспекти зміни 

правового статусу військовополонених в таборах на території рейхскомісаріату 

«Україна» та в зоні військової адміністрації, а також ставлення радянського 

керівництва до цієї соціальної групи.  

Підрозділ 2.1. «Правовий статус військовополоненого в нацистських 

таборах» присвячено проблемі визначення статусу військовополонених в 

міжнародному гуманітарному праві. З'ясовано основні тенденції розвитку 

міжнародного гуманітарного права ХХ століття та показано, що напередодні 

Другої світової війни міжнародно-правова база військового полону 

ґрунтувалася на положеннях Гаазької (1907) та Женевської конвенцій (1929). 

Полоненому гарантувалося збереження основних прав людини. Він мав 

отримувати належне продовольче  забезпечення й медико-санітарне 

обслуговування. Відмова офіційних дипломатичних представників Радянського 

Союзу від підписання конвенції «Про поводження з  військовополоненими» 

стала приводом для нацистської Німеччини відмовитися від гарантій для 

радянських військовополонених, які були задекларовані Женевськими 

документами 1929 р. Радянське політичне керівництво не погоджувалося з 

основними постулатами Женевських документів 1929 р., оскільки вони не 

відповідали ідеям інтернаціоналізму. Політична верхівка СРСР не сприймала 

положення про розподіл військовополонених за національною ознакою. 

Натомість німецька влада ратифікувала положення основоположних 

документів в сфері воєнного права. Німеччина, яка перебувала під 

керівництвом націонал-соціалістичного політичного режиму, у період Другої 

світової війни почала ігнорувати певні аспекти міжнародного гуманітарного 

права. Показовим щодо такого свідомого нехтування юридичними нормами 

став «Наказ про комісарів» від 6 червня 1941 р. 

Радянська політична верхівка юридично визначила стан військового 

полону для червоноармійців як злочин. На початку радянсько-німецької війни  

Й. Сталін видав наказ № 270, який фактично прирівняв полонених 

військовослужбовців Робітничо-селянської Червоної армії до дезертирів і 

зрадників. Для приховування протиправних дій і порозуміння з західними 

демократичними союзниками радянська дипломатична служба заявила про 

визнання СРСР положень Гаазької конвенції 1907 р. Обміну 

військовополоненими між Радянським Союзом і Німеччиною не було. 

Деформація правового статусу військовополонених у нацистських таборах була 

зумовлена політичними  та економічними настановами тодішньої німецької 

політичної верхівки та ідеологічними постулатами радянського державного 

режиму. Представники німецького військового командування не сприймали 
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полонених як повноправних осіб, а радянська влада офіційно оголосила їх 

злочинцями.   

У підрозділі 2.2. «Механізми впливу репресивних структур Німеччини на 

життя військовополонених» висвітлено різноманітні форми впливу органів 

безпеки Німеччини на процес перебування особи в нацистських таборах 

військовополонених. До основних механізмів впливу репресивних структур 

нацистської Німеччини на військовополонених належали охорона, агентурна 

діяльність та позасудове знищення певних категорій в'язнів. Усі ці три 

елементи були ознаками щоденної практики управління таборами. 

Оперативні групи поліції безпеки та СС здійснювали відбір та самочинні 

страти дискримінованих категорій військовополонених. Їхня діяльність була 

спрямована на реалізацію расистської політики нацистської політичної 

верхівки. Табори військовополонених належали до режимних об'єктів,  а в'язні 

були фактично беззахисними перед акціями спеціальних служб Німеччини. 

У третьому розділі «Побутові умови утримання полонених» окреслено 

продовольче постачання та систему медико-санітарного обслуговування 

військовополонених.  

У підрозділі 3.1. «Продовольче забезпечення в'язнів у нацистських 

таборах   військовополонених» досліджено політику військового командування 

Збройних сил Німеччини щодо харчового забезпечення в'язнів і  її реалізацію в 

практичній діяльності таборів. Улітку 1941 р. харчове постачання таборів 

військовополонених фактично не регламентувалося. Тільки восени 1941 р. 

з'явилися перші норми харчування для військовополонених у рейхскомісаріаті 

«Україна» та в зоні  німецької військової адміністрації. Штучне позбавлення 

продовольства військовополонених у 1941 р.  часто було спричинене 

неготовністю вермахту налагодити харчове забезпечення для кількох мільйонів 

полонених червоноармійців.  

З грудня 1941 р. гостра нестача продовольства охопила всі табори 

військовополонених в окупованій вермахтом Україні. Вона була спричинена 

військовими невдачами вермахту, дефіцитом транспортних засобів і 

небажанням допомогти в'язням з боку німецької адміністрації таборів. Голод 

став головним фактором масової смертності в нацистських таборах 

військовополонених. Німецька адміністрація таборів не бажала або й не 

прагнула реально допомогти голодуючим полоненим.  

Підрозділ 3.2. «Медико-санітарне обслуговування полонених 

військовослужбовців» присвячено з'ясуванню характеру діяльності медичних і 

санітарних установ нацистської системи таборів військовополонених. За 

стандартами міжнародного гуманітарного права кожен військовополонений мав 

право на медичну допомогу, тому в кожному нацистському таборі 

військовополонених формально існували шпиталі та  посади лікарів. Частина 

військовополонених потрапляла до полону пораненими або серйозно хворими, 

але повноцінне медичне обслуговування не надавалось. Проте якість медико-

санітарного обслуговування та його ефективність залежали від  позиції 

комендантів таборів військовополонених. 
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Розраховувати на певну медичну допомогу могли офіцери Червоної армії. 

Для рядових і сержантів вона була фактично малодоступною. Санітарно-

гігієнічні заходи в таборах військовополонених перебували на вкрай низькому 

рівні, особливо в період з літа 1941 р. до весни 1942 р. Тому можна 

стверджувати, що відсутність медикаментів, ліків, обладнання та доброї волі 

німецької адміністрації таборів призвели до масової смертності 

військовополонених у зоні німецької військової адміністрації та у 

рейхскомісаріаті «Україна» взимку 1941-1942 рр. Символом горя став «Гросс-

Лазарет» табору військовополонених у місті Славуті Хмельницької області, 

який входив до складу рейхскомісаріату «Україна» й контролювався 

представниками Верховного головнокомандування вермахту. 

Доведено, що представники  СС пропонували розстрілювати хворих і 

поранених військовополонених. Вони вбачали в цьому економічну  вигоду для 

вермахту, який міг їх у такому випадку не забезпечувати потрібними 

ресурсами. Хворих полонених розстрілювали формування СС у 

рейхскомісаріаті «Україна» та в прифронтовій зоні. 

У четвертому розділі «Трудове використання військовополонених і 

залучення їх до бойових дій на боці Німеччини» розглянуто заходи 

німецького командування й цивільної адміністрації щодо залучення 

військовополонених до примусової праці. Військово-політичні невдачі 

загострили потребу в масовому залученні полонених червоноармійців до праці 

в різноманітних сферах економіки: будівництві, промисловості та сільському 

господарстві. Фактично військовополонені працювали в усіх галузях 

господарства на території зони німецької військової адміністрації та 

рейхскомісаріату «Україна». Праця допомогла вижити певній частині 

полонених. 

У підрозділі 4.1. «Використання праці військовополонених у економічній 

системі нацистської Німеччини» висвітлено процес залучення 

військовополонених до примусової праці на користь німецької економіки. 

Початкові плани нацистської влади не передбачали широкого використання 

праці військовополонених. Проте перехід війни до затяжного характеру 

викликав потребу в робочій силі. Адміністрація таборів військовополонених 

почала створювати робочі батальйони для виконання некваліфікованих видів 

роботи. Така праця була гарантією виживання для багатьох 

військовополонених. Військово-політичні невдачі призвели до усвідомлення 

націонал-соціалістичним керівництвом потреби в масовому залученні 

полонених червоноармійців до праці в різноманітних сферах економіки: 

будівництві, промисловості та сільському господарстві. Використання праці 

військовополонених було вигідне для німецького командування та цивільної 

адміністрації, адже така робота була дуже дешевою. 

Підрозділ 4.2. «Залучення військовополонених до німецьких допоміжних 

формувань та збройних сил» присвячений процесу вербування 

військовополонених до складу німецьких збройних формувань. Такі допоміжні 

підрозділи виконували антипартизанські, поліційні, охоронні та бойові функції. 

Значна кількість полонених стала «добровільними помічниками» вермахту. 
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Вони виконували допоміжні трудові завдання в зоні бойових дій та в тилу, 

проте їм не видавалася зброя. Потужними збройними утвореннями стали козачі 

підрозділи, Туркестанський легіон, Російська визвольна армія. 

Вербування спиралося на агітаційно-пропагандистську роботу, яка була 

спрямована на переконання військовополонених на необхідності приєднатися 

до німецьких військових акцій, а також на абсолютній невідворотності 

стратегічної поразки Збройних сил СРСР у Другій світовій війні. Важлива роль 

приділялася інформаційно-психологічному впливу на в'язнів із метою 

дискредитації радянського політичного режиму та його ідеологічних підвалин. 

Значну роль у створенні допоміжних підрозділів відіграли такі фактори, як 

катастрофічні побутові умови перебування людей у таборах 

військовополонених, а також низький рівень їхньої лояльності до 

комуністичної влади. У процесі дослідницької роботи було з'ясовано, що 

залучення військовополонених до німецьких допоміжних формувань суттєво 

змінювало їхній статус. Основними чинниками, які сприяли процесу 

вербування, були: агітаційно-пропагандистський вплив німецької влади на 

полонених, тяжке продовольче становище та бажання вижити за будь-яких 

умов. 

У висновках сформульовані загальні підсумки дослідження та визначено 

основні положення дисертаційної роботи. 

1. Проаналізовано стан наукової розробки та джерельної бази проблеми. 

Вивчення стану розробки теми дало можливість встановити, що більшість 

дослідницьких робіт стосуються або окремих аспектів проблеми, або лише 

поверхово її зачіпають. Радянський період у розвитку історіографії  переважно 

характеризувався замовчуванням проблематики життя військовополонених у 

часи Другої світової війни. Тільки в періоди політичної лібералізації під час 

правління М. Хрущова та М. Горбачова науковці мали змогу в обмеженому 

масштабі досліджувати проблематику військового полону в СРСР. Натомість 

європейська історіографія успішно вивчала дане питання. Сучасна українська 

історіографія займається дослідженням окремих аспектів становища 

військовополонених у нацистському табірному середовищі. Іван Дерейко 

дослідив процес вербування військовополонених до німецьких збройних 

формувань у контексті політики нацистського режиму щодо українського 

народу під час окупації 1941-1944 рр. Віктор Король висвітлив кількісні 

параметри проблеми масового військового полону та географічне розташування 

окремих таборів. Тетяна Пастушенко з'ясувала місце праці військовополонених 

у системі примусових робіт  нацистської Німеччини. Тому актуальним і 

необхідним стало цілісне комплексне дослідження становище 

військовополонених у нацистських таборах на території рейхскомісаріату 

«Україна» та в зоні німецької  військової адміністрації. Коло джерел дисертації 

характеризується інформативністю та змістовною насиченістю, що дозволяє 

успішно вирішувати поставлені наукові завдання.  

2. З'ясовано правовий статус військовополонених на початку Другої 

світової війни. Особа та життя військовополоненого перебувала напередодні 

Другої світової війни під захистом міжнародного гуманітарного права. Гаазька 
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конвенція 1907 р. та Женевські документи 1929 р. гарантували полоненим 

право на недоторканність особи, можливість обміну та звільнення, право на 

медичну допомогу, право на листування та отримання посилок з дому. 

Військовополонені мали перебувати під наглядом і опікою Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста. Німеччина ратифікувала всі основні міжнародно-

правові документи, які регулювали основні принципи ставлення до полонених.  

Водночас дипломатичні представники Радянського Союзу відмовилися від 

ратифікації Женевської конвенції «Про поводження з військовополоненими» 

(1929). Нацистське керівництво використало відмову СРСР від підписання 

конвенції як виправдання дискримінаційного ставлення до військовополонених 

на окупованих територіях. А. Гітлер і його політичне оточення позбавили права 

на життя політичних комісарів Червоної армії, а також «расових і політичних 

ворогів імперії». За результатами дослідження було встановлено, що правовий 

статус військовополонених був украй суперечливим, адже для радянської влади 

вони були дезертирами та зрадниками, а для німецького командування – 

джерелом дешевої робочої сили або зайвими споживачами ресурсів (у випадку 

наявності хворих і поранених в'язнів). 

3. Визначено механізми впливу репресивних структур Німеччини на 

життя військовополонених. До основних механізмів впливу належали: 

контроль, охорона, агентурно-розвідувальні заходи та цілеспрямоване 

позасудове переслідування певних категорій військовополонених. Органи 

безпеки Німеччини систематично втручалися в життя полонених у нацистських 

таборах. Оперативні групи поліції безпеки та СД розстрілювали без суду та 

слідства представників тих народів, які були оголошені ворогами нацистської 

Німеччини, а також політичних працівників Збройних сил СРСР. Абвер стежив 

за висловлюваннями та діями полонених, а також здійснював різноманітні 

агентурно-оперативні акції. Військовополонені контактували з представниками 

Головного управління імперської безпеки, а також членами 

колабораціоністських підрозділів, які намагалися залучити частину в'язнів до 

бойових і розвідувальних завдань на користь вермахту. Установлено, що 

процес добровільного та примусового залучення військовополонених до 

німецьких допоміжних формувань набув значних масштабів. Майже половина 

військовополонених була залучена до служби в цих підрозділах. 

 4. З'ясовано систему продовольчого забезпечення військовополонених. 

Доведено, що продовольче забезпечення військовополонених у нацистських 

таборах було недостатнім. Воно не могло задовольнити основні продовольчі 

потреби організму. Лише невеликий відсоток військовополонених (табірна 

поліція, лікарі, працівники кухонь та складів) зміг вижити за умов хронічного 

штучного позбавлення їжі. Узимку 1941-1942 рр. унаслідок  гострої нестачі 

продовольства розпочалася масова смертність у таборах військовополонених. 

Вона швидко набула рис справжньої демографічної катастрофи. Навесні 1942 р. 

ситуація з постачанням дещо змінилася, проте залишалася складною до кінця 

війни. Установлено, що радянські військовополонені не могли отримати 

повноцінну продовольчу допомогу від благодійних організацій. Смерть сотень 
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тисяч військовополонених активізувала антинацистську боротьби на 

окупованих землях. 

5. Висвітлено, що медичне та санітарне обслуговування в'язнів 

перебувало на мінімально можливому рівні. На етапі конвоювання та 

перебування на пересильних пунктах медична допомога практично не 

надавалася. Існують твердження очевидців, що радянські офіцери  в окремих 

випадках могли отримати кваліфіковане лікування в період транспортування. 

Медичне обладнання, медикаменти та перев'язувальний матеріал були 

відсутніми в таборах військовополонених. Коменданти дозволяли 

користуватися наявним радянським медичним устаткуванням. У ряді випадків 

полонені лікувалися під охороною в цивільних медичних закладах. При таборах 

існували лазарети для поранених і хворих військовополонених. Проте частина 

важкопоранених і серйозно хворих в'язнів була вбита військовослужбовцями 

регулярних частин вермахту та представниками оперативних груп СС на етапі 

полонення або на збірних пунктах. 

6. Показано, що Німеччина зазнала  гострого дефіциту робочої сили 

наприкінці 1941 – на початку 1942 рр. За таких обставин військовополонені 

стали головним резервом поповнення трудових сил нацистської держави, яка 

воювала проти трьох провідних країн тогочасного світу. За результатами 

дослідження було встановлено, що військовополонені фактично працювали в 

усіх галузях німецької економіки. Робота стала єдиною можливістю отримання 

продовольчого пайка та запорукою виживання. Водночас смертність серед 

військовополонених була достатньо високою, навіть коли особа перебувала в 

робочих батальйонах. 

7. Установлено систему залучення полонених військовослужбовців до 

складу допоміжних частин німецьких збройних формувань. Німецьке військове 

командування внаслідок нестачі особового складу охоронних і поліцейських 

підрозділів почало залучати полонених до служби на боці вермахту.  

Нацистські правлячі кола скептично ставилися до формування військових 

бойових підрозділів під командуванням ненімецьких офіцерів. Свою думку 

вони дещо змінили лише в 1944 р. під впливом військово-політичних поразок 

на Східному фронті. Водночас полонених масово залучали до різноманітних 

допоміжних збройних формувань, таких як загони «добровільних помічників» 

(хіві). У таборах німецькі вербувальники підбирали особовий склад для козачих 

підрозділів, Російської визвольної армії, Туркестанського легіону  та інших 

воєнізованих частин, які діяли спільно із вермахтом. Згода на співпрацю з 

представниками німецьких збройних формувань була шансом на виживання 

для багатьох військовополонених у нацистських таборах. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Полуда В.А. Становище військовополонених у нацистських таборах на 

території рейхскомісаріату «Україна» та в зоні німецької військової 

адміністрації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Науково-дослідний інститут 

українознавства МОН України, Київ, 2017. 

У дисертації на основі широкого кола джерел і наукової літератури 

вперше здійснено комплексне дослідження становища військовополонених у 

нацистських таборах у рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні німецької 

військової адміністрації. У роботі проаналізовано історію вивчення та стан  

дослідження  вищезгаданої наукової проблеми, вивчено джерельну базу та 

окреслено методологічні засади дисертації. Автор спирався у процесі 

написання наукової праці на інформацію  німецьких та радянських архівних 

документів. На основі джерельних матеріалів і наукової інформації  показано 

систему продовольчого постачання та медичного обслуговування полонених. 

З'ясовано процеси трудового використання полонених та їхнього залучення до 

німецьких  допоміжних збройних формувань. 

Ключові слова: Україна, Друга світова війна, військовополонений, табір 

військовополонених, становище військовополонених, рейхскомісаріат 

«Україна», зона німецької військової адміністрації, нацистський окупаційний 

режим, вермахт. 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Полуда В.А. Положение военнопленных в нацистских лагерях на 

территории рейхскомиссариата «Украина» и в зоне немецкой военной 

администрации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Научно-исследовательский 

институт украиноведения МОН Украины, Киев, 2017. 

В диссертации на основе широкого круга источников и научной 

литературы впервые осуществлено комплексное исследование положения 

военнопленных в нацистских лагерях в рейхскомиссариате «Украина» и в зоне 

немецкой военной администрации. В работе проанализировано историю 

изучения и состояние исследования вышеизложенной научной проблемы, 

изучено базу источников и определено методологические основы диссертации. 

Автор опирался в ходе написания научного труда на информацию немецких и 

советских архивных документов. На основе материалов источников и научной 

информации показано систему продовольственного снабжения и медицинского 

обслуживания пленных. Выяснено процессы использования труда пленных и их 

привлечения в немецкие вспомогательные вооруженные формирования.  
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«Украина», зона немецкой военной администрации, нацистский 

оккупационный режим, вермахт.  

 

SUMMARY  

 

Poluda V.A. The status of the prisoners of war in Nazi camps in the territory of 

Reichskommisariat Ukraine and in the zone of German military administration. – 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate's Degree in Historical Sciences, speciality 07.00.01 – 

History of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The postgraduate’s thesis is a first complex research of the prisoners' of war 

status in Reichskommisariat Ukraine and in the zone of the military occupation наs 

been written on a base of a wide range of sources and scientific literature. A 

characteristic feature of this scientific work is a new vision of prisoners' life during 

hard events of The Second World War. The history of studying and the state of the 

ascertaining have been analyzed in the work, the sources have been researched and 

the methodological principles have been determined in the thesis. The author based 

on German and Soviet archive documents for a thesis writing. This scientific work 

deals with different aspects of the military captivity in Ukraine under Nazi rule. The 

peculiarities of the judicial status and a German security services' influence have been 

studied. The food supply and medical service of the prisoners of war have been 

characterized on the base of the sources and scientific information. Prisoners' of war 

labour using and their manning to German auxiliary units have been studied. The 

imprisoned people became a part of German military resources.  

The Soviet Union named captive Red Army servicemen criminals and 

discriminated them officially. Communist ruler Stalin claims that prisoners of war are 

public enemies for the Soviet state.  Nazi Germany determined the prisoners of war 

as deadly enemies of Hitler's political regime. The author comes to the conclusion 

that German and Soviet authorities have broken the main international documents in 

the field of military captivity. Stalin claims that prisoners of war are public enemies 

for the Soviet state. The prisoners of war were one of the most submitted social 

groups in the occupied areas of the USSR. Sometimes repressive units of the Nazi 

special services killed them.  Prisoners did not accept an aid from international 

charitable organizations, such as International Committee of Red Cross. The author 

describes prisoners of war as the victims of Nazi and Soviet totalitarian regimes. 

These people lived under impossibly bad conditions in the Nazi special camps. Every 

man has the basic rights but Red Army captives did not have any rights.  The bad 

food supply caused the mass hunger and high death rate in POW camps. Medical 

service in the camps was undeveloped; the German doctors did not want to help 

prisoners really. Many prisoners of war have become the forced workers of Nazi 

regime. They worked in all branches of German economy during war.    
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Forced labour in Germany is the crime against humanity by International 

Military Trial decisions. German military command tried to mobilize the Soviet 

prisoners of war to the Wehrmacht auxiliary units. Passage to the German military 

formations was a chance for a living for many prisoners. Totalitarian regimes used 

prisoners of war for the interests of German economy and security. Thesis has four 

chapters. Work is very readable and interesting. 

Кеy words: Ukraine, The Second World War, prisoner of war, prisoners' of 

war camp, prisoners' of war status, Reichskommissariat Ukraine, zone of German 

military administration, Nazi occupation regime, Wehrmacht. 

 

 


