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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Історія війн і воєнного мистецтва свідчить, що одночасно із 
використанням у ході бойових дій усіх видів і родів військ, з метою підриву ворожого 
тилу, супротивні сторони стали застосовувати "нетрадиційні" способи, які з часом 
трансформувались в окрему форму диверсійно-розвідувальної діяльності. Набувши в 
умовах еволюційного розвитку військової справи помітної ваги, "тактика непрямих дій" 
(військова, політична, економічна та інші види розвідки (контррозвідки), диверсійно-
підривна робота, пропаганда тощо), стали не лише обов’язковою умовою для досягнення 
перемоги, але й одним із вирішальних факторів підготовки та ведення війни. Останнє 
знайшло незаперечне підтвердження під час Першої, а особливо Другої світових війн, 
зокрема на Східному фронті. 

Зважаючи на зазначене, актуальність дослідження зумовлена такими обставинами: 
необхідністю створення цілісної наукової концепції убезпечення тилу країни в 

умовах війни та воєнних конфліктів; 
потребою вивчення історичного досвіду організації охорони тилу діючої армії як 

однієї з важливих складових боєготовності та боєздатності збройних сил в умовах 
ворожої агресії; 

відсутністю узагальнених наукових праць у контексті дослідження системи 
організації охорони тилу в історичній ретроспективі; 

необхідністю напрацювання на основі результатів наукових студій практичних 
рекомендацій щодо охорони тилу під час війн та воєнних конфліктів. 

Виходячи з актуальності та важливості теми, автором сформульовано наукове 
завдання, яке полягає у вивченні та узагальненні діяльності супротивних сторін з 
організації охорони оперативного і військового тилу на території України упродовж 
1941–1944 рр. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана відповідно до Плану наукової і науково-технічної діяльності Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського в рамках науково-дослідної 
роботи "Ліквідація внутрішнього збройного конфлікту (шифр – "Ліквідатор", номер 
державної реєстрації 0116U005452). Автором підготовлено матеріали до п. 2.2. 
"Завдання інших військових формувань, правоохоронних органів, служб", в яких 
проаналізовано досвід охорони оперативного і військового тилу на теренах України у 
1941–1944 рр. з метою його подальшого використання при виконанні завдань терито-
ріальної оборони держави у сучасних умовах. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розкриття стратегічних і 
тактичних особливостей, змісту, спрямованості та результативності заходів, спрямо-
ваних на убезпечення тилу військ Вермахту і Червоної Армії на українських теренах у 
період 1941–1944 рр. 

Для досягнення визначеної мети в дисертації поставлені такі завдання: 
з’ясувати стан наукового опрацювання вказаної проблематики та джерельної бази з 

теми дослідження; 
розглянути в історичній ретроспективі генезис охорони тилу в умовах війн; 
розкрити вплив військово-політичних факторів передвоєнного періоду на 

боєздатність німецьких та радянських охоронних сил; 
в руслі досліджуваної теми удосконалити та систематизувати науковий апарат 

низки воєнних термінів та понять; 
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дослідити зміст та направленість окупаційних нормативно-правових актів з 
убезпечення тилу Вермахту в умовах війни; визначити стратегічну мету, головні 
складові й тактику дій німецьких збройних формувань і спецслужб охорони 
оперативного тилового району (ОТР) групи армій "Південь" ("А", "Б", "Північна 
Україна") упродовж 1941–1944 рр.; 

проаналізувати нормативно-правові, організаційно-структурні і кадрові засади 
діяльності радянських охоронних сил з убезпечення тилу діючої армії, їх функції, 
завдання й тактику дій; 

визначити стратегічну мету та складові елементи охоронної системи в 
оперативному і військовому тилу, її відповідність театру воєнних дій (ТВД); 

встановити основні напрямки та результати службово-бойової і агентурно-
оперативної роботи військ та органів з охорони тилу діючої Червоної Армії на території 
України в період війни. 

Об’єкт дослідження – охорона тилу під час Другої світової війни. 
Предмет дослідження – організація та здійснення охорони оперативного і 

військового тилу Вермахту та Червоної Армії на території України у 1941–1944 рр. 
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять принципи 

об’єктивності, науковості та історизму, проблемно-хронологічний підхід, а також 
загальнонаукові та історичні методи. 

Загальнонаукові методи дослідження (аналіз, індукція, дедукція, синтез, 
порівняння) дали змогу розкрити зміст, особливості, спрямованість та основні напрями 
діяльності ворогуючих сторін з охорони оперативних тилових районів діючих армій. 
Історичні методи (історико-порівняльний, історико-системний, історико-статистичний) 
сприяли встановленню найбільш важливих військово-політичних факторів та їх впливу 
на появу і функціонування обох охоронних систем, результати їх діяльності. Методи 
воєнної науки спрямовувались на розкриття теоретичних та практичних заходів з 
формування системи охорони оперативного і військового тилу, розбудови охоронних 
сил та їх підготовки до виконання покладених на них функцій та завдань. Метод 
періодизації надав змогу виявити та обґрунтувати періоди і етапи, основні характерні 
риси й особливості діяльності ворогуючих сторін з убезпечення тилу Вермахту і 
Червоної Армії на українських теренах. Застосування статистичного методу обумов-
лювалося необхідністю розгляду явищ та процесів у їх еволюційному розвитку. 
Узагальнення і аналіз зведеного матеріалу уможливив виявлення визначальних 
властивостей та особливостей процесу організації охорони тилу у різні періоди війни. 
Логічний метод сприяв формуванню теоретичних висновків та практичних рекомен-
дацій з теми дисертаційного дослідження. Загалом в основу викладу матеріалу було 
покладено проблемно-хронологічний принцип. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1941–1944 рр. Нижня межа – 
22 червня 1941 р. – зумовлена початком війни та вжиттям обома сторонами заходів з 
убезпечення оперативного і військового тилу. Верхня межа – 28 жовтня 1944 р. – 
визначена днем вигнання нацистських загарбників з території України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що під час вирішення 
наукового завдання, яке раніше не знайшло належного висвітлення у вітчизняній та 
зарубіжній воєнно-історичній науці, у дисертації вперше: 

проаналізовано генезис охорони тилу загалом та діючої армії зокрема; 
визначено вплив воєнно-політичних факторів на організацію та зміст роботи з 

убезпечення оперативного і військового тилу в умовах війни; 
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розкрито стратегічну мету, систему, функції, спрямованість і тактику дій німецьких 
військових формувань і спецслужб з охорони тилу військ Вермахту на українських 
теренах; 

проаналізовано нормативно-правові, організаційні, кадрові й тактичні засади 
організації та здійснення радянською стороною заходів з охорони тилового оперативного 
району (ТОР) на території України у ході війни; 

висвітлено результати службово-бойової діяльності радянських охоронних сил, 
спрямованих на забезпечення охорони тилу діючої армії упродовж 1941–1944 рр.; 

обґрунтовано оцінку кількісних показників та якісних характеристик функціо-
нування охоронних систем супротивних сторін; 

до наукового обігу уведено низку нових воєнних термінів та понять, архівні 
джерела. 

Удосконалено: 
підходи до вивчення нормативно-правового регулювання систем організації 

охорони тилу протиборчих сторін у роки Другої світової війни; 
бібліографічну базу даних за темою дослідження. 
Набули подальшого розвитку: 
історіографія з досліджуваної теми; 
періодизація організації та функціонування систем охорони оперативного і 

військового тилу на території України в умовах війни. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у суттєвому доповненні та 

розширенні сучасних знань про систему організації охорони оперативного і військового 
тилу в історичній ретроспективі та в умовах Другої світової війни. Матеріали дисертації 
можуть бути використані: у науковій діяльності – як підґрунтя для подальшого 
опрацювання проблем, пов’язаних з підготовкою наукових досліджень з історії війн і 
воєнного мистецтва; у законотворчій діяльності – для підготовки законів, а також під-
законних нормативно-правових актів з питань функцій та завдань військових формувань 
і спеціальних підрозділів в умовах війни та збройних конфліктів; у навчальному 
процесі – під час викладання навчальних дисциплін, пов’язаних з історією військового 
мистецтва, зокрема щодо організації та функціонування систем охорони тилу. 

Особистий внесок здобувача. Одержані результати дослідження та їх публікації у 
наукових виданнях виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Головні положення та висновки наукового 
доробку оприлюднено на засіданнях кафедри оперативного мистецтва Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського, науково-практичних 
конференціях і семінарах, а також в матеріалах: Міжнародної наукової конференції 
"Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті" 
(Київ, 29 квітня 2015 р.); Міжнародної науково-технічної конференції "Перспективи 
розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ" (Львів, 14–15 травня 
2015 р.); VI науково-практичної конференції "Наукове забезпечення службово-бойової 
діяльності Національної гвардії України" (Харків, 9 квітня 2015 р.) 

Публікації. Основні наукові результати викладені в 11 наукових статтях, з яких 8 
опубліковані у фахових виданнях, у тому числі одному закордонному та трьох 
матеріалах наукових і науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації обумовлена поставленою метою та завданнями дослідження. 
Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 262 сторінки, 
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з яких основного тексту – 231 сторінка. Список використаних джерел нараховує 375 
найменувань і займає 26 сторінки, обсяг додатків – 5 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність наукового доробку, сформульовано мету та 

завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, його хронологічні межі. Розкрито 
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості 
щодо апробації, публікації та впровадження їх у практику. 

У першому розділі "Генезис охорони тилу діючої армії в історичній 
ретроспективі" у п. 1.1, здійснено історіографічний аналіз літератури і наукового 
опрацювання теми, проаналізовано джерельну базу, розкрито методологічні підходи 
дослідження. У п. 1.2 увагу акцентовано на світових еволюційних процесах щодо 
охорони тилу в умовах війни і воєнних конфліктів. Аналізу стану радянських охоронних 
сил, рівня та надійності системи з убезпечення тилу діючої Червоної Армії напередодні 
Другої світової війни, присвячено п. 1.3. 

Процес накопичення історичних знань у контексті означеної проблематики умовно 
поділено на чотири періоди. Перший охоплює праці, що побачили світ у роки війни і 
перше повоєнне десятиліття1. У частині з них міститься цінний фактичний матеріал, 
який і сьогодні не втратив наукового значення. Водночас, ці праці не претендували на 
будь-який критичний аналіз та узагальнення, а базувалися виключно на ідеологічних 
підходах. Як результат, тогочасна історична наука серйозним доробком цієї теми не 
збагатилася. 

Другий історіографічний період пов’язаний зі змінами у суспільно-політичному 
житті країни наприкінці 50-х рр., коли послабились обмеження доступу до роботи в 
архівах та з’явилося більше свободи у науковій творчості. Окремі аспекти у тогочасних 
розвідках були присвячені і досліджуваній темі2. Характерною рисою публікацій була 
виразна орієнтація на героїку, відсутність критичних матеріалів про допущені недоліки 
та прорахунки, сувора ідеологічна витриманість. Тоді ж з’явилися і перші дисертаційні 
роботи, зокрема щодо протистояння диверсійно-розвідувальним формуванням 
противника. Але досвід цієї боротьби аналізувався тільки на позитивних прикладах3. 
                                                 

1 Кубаткин П. Н. Борьба с диверсионно-разведывательными группами. – М.: ОГИЗ, 1941. – 15 с.; Бойцы войск 
НКВД на фронтах Отечественной войны. – М.: Госвоениздат, 1942. – 102 с.; Букар Р. За кулисами французской и 
германской разведок. / Букар Р. – М.: Военное изд-во Наркомата обороны СССР, 1942. – 80 с.; Законодательные и 
административно-правовые акты военного времени (22.06.1941 – 2.01.1942). – М.: Издательство НКО СССР, 1942. – 
137 с.; Минаев В. Н. Фашистская разведка и ее гнусные методы. / Минаев В. Н. – М.: ОГИЗ, 1942. – 184 с.; Вопросник 
для опроса военнопленного / Главное развед. управление Красной Армии. – М.: Госвоениздат, 1944. – 64 с.; 
Минц И. И. Великая Отечественная война Советского Союза. / И. И. Минц. – М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1947. – 71 с.; 
Ворошилов К. Е. Сталин и вооруженные силы СССР / К. Е. Ворошилов. – М.: Госполитиздат, 1951. – 144 с.; 
Анисимов И. В., Кузьмин Г. В. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. Краткий ист. очерк. – 
М.: Воениздат, 1952. – 189 с.; Голиков С. З. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне / 
С. З. Голиков. – М.: Воениздат, 1954. – 348 с. та ін. 

2 Всегда на страже. – М.: Изд-во ПУ ВВ МВД СССР, 1963. – 128 с.; Великая Отечественная война Советского 
Союза 1941–1945: Краткая история. – [1-е изд.]. – М.: Воениздат, 1965. – 632 с.; Боевой путь внутренних войск, 
внутренней и конвойной охраны – М.: Изд-во ПУ ВВ МВД СССР, 1966. – 49 с; Бахар П. Уловки и ухищрения. / Бахар 
// Новости разведки и контрразведки. – М.: 1968. – 128 с.; В поединке с Абвером / [Богданов А. А., Власов Т. Г., 
Иванов Б. И. и др.]. – М.: Воениздат, 1968. – 304 с.; Из истории советских пограничных войск. Кн. 1. Июнь 1941–
1943 гг. Документы и материалы. – М.: Высшая школа КГБ, 1975. – 496 с.; История строительства внутренних войск. 
1917 – 1945: краткий очерк. Ч.1 / Главное управление внутренних войск МВД СССР. – М.: Изд-во ГПУ ВВ МВД 
СССР, 1978. – 338 с. та ін. 

3 Крылов С. М. Борьба с диверсионно-разведывательными группами и отрядами противника во фронтовой 
наступательной операции: Дисс. … канд. воен. наук. – М.: ВАФ, 1956. – 238 с.; Баранов Е. Ф. Боевое использование 
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У цей же період російською мовою було перекладено і праці зарубіжних 
дослідників та мемуари безпосередніх учасників війни, що дало можливість не лише 
ввести до наукового обігу величезний фактичний матеріал, але й ознайомитися з їх 
концептуальними підходами до висвітлення подій воєнного часу. У деяких з них вперше 
згадувались і певні аспекти щодо організації охорони тилу Вермахту4. 

Третій період історіографії розпочався в другій половині 70-х рр. ХХ ст. Концепцію 
подій 1941–1945 рр. було скориговано відповідно до тогочасних вимог та найретельніше 
втілено у 12-ти томній "Історії другої світової війни", в якій вперше проаналізовано 
значну кількість фактичного та статистичного матеріалу, до наукового обігу залучено 
раніше не відомі документи. Частково серед останніх знайшли від ображення і 
матеріали, присвячені досліджуваній темі. Тоді ж вийшли друком і збірники документів, 
індивідуальні та колективні монографії, у яких тією чи іншою мірою розглядалися і 
питання охорони тилу5. Однак до кардинального оновлення концептуального 
осмислення воєнних подій їх автори не вдалися. Більш ґрунтовні наукові здобутки 
пов’язані з появою дисертаційних досліджень Б. Білозерова, В. Некрасова, В. Склярова, 
В. Іванова6. Однак вони були виконані в історико-партійному ключі, що визначило їх 
відчутну тенденційність. 

Початок четвертому історіографічному періоду було покладено у 1991 році. 
Помітно послабився партійний контроль за історичною наукою, зникла жорстка 
військова і політична цензура, що створило певні умови для критичного аналізу 
недостатньо вивчених і табуйованих подій війни. Попри це, у наукових працях, що 

                                                                                                                                                                            
дивизий охраны фронтового тыла в наступательной операции фронта. Дисс. канд. воен. наук. – М.: ФАФ, 1967. – 
210 с.; Воронин Н. Ф. Органы государственной безопасности на железнодорожном транспорте в годы Великой 
Отечественной войны и их борьба с подрывной деятельностью немецко-фашистской разведки: Дисс. … канд. юрид. 
наук. – М., 1969. – 199 с. 

4 Батлер Дж., Гуайер Дж. Большая стратегия. Июнь 1941 – август 1942. / Батлер Дж., Гуайер Дж. пер. с англ. – М.: 
Военное издательство, 1957. – 568 с.; Гудериан Г. Танки – вперед / Г. Гудериан. – М.: Военное издательство 
Министерства обороны СССР, 1957. – 260 с.; Дёрр Г. Поход на Сталинград (оперативный обзор) : Перевод с 
немецкого. / Дёрр Г. – М.: 1957. – 440 с.; Итоги второй мировой войны: сборник статей [перев. с нем. Л. К. 
Комоловой]. – М.: Изд-во иностр. лит., 1957. – 640 с.; Лиддел-Гарт Б. Х. Стратегия непрямых действий / Пер. с англ. – 
М.: Иностр. лит., 1957. – 318 с.; Диксон Ч. О., Гейльбрунн О. Коммунистические партизанские действия / Сокр. пер. с 
англ. – М.: Изд-во Иностранной литературы, 1957. – 292 с.; Вестфаль З., Крейпе В., Блюментрит Г. и др. Роковые 
решения. Перевод с англ. – М.: Воениздат, 1958. – 320 с.; де Йонг Л. Немецкая пятая колонна во второй мировой 
войне / де Йонг Л.; [сокр. перев. с англ. А. И. Дьякова]. – М.: Иностр. лит., 1958. – 448 с.; Гот Генрих. Танковые 
операции : пер. с нем. / Гот Г. – М.: Воениздат, 1961. – 206 с. та ін. 

5 Алексеев Н. Всегда на страже / Алексеев Н. – Минск : Мастацкая література, 1976. – 135 с.; Верт А. Россия в 
войне. 1941–1945 / Верт А.; пер. с анг. – М.: Прогресс, 1967. – 774 с.; Муратов В. В. И придут сыновья. – М.: 
Воениздат, 1969. – 279 с.; Кропивянский П. М. В лабиринтах Абвера / П. М. Кропивянский, Я. М. Тумаркин. – К.: 
Политиздат Украины, 1974. – 286 с.; Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и 
материалы. – М.: Юрид. лит., 1975. – 728 с.; СС в действии. Документы о преступлениях СС. / [пер. с нем. 
А. Ларионова, Р. Володина]. – М.: Прогресс, 1969. – 624 с.; Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941–1944) / Мюллер Н.; 
[пер. с нем. А. Артемова, А. Долгорукова, И. Карбутенко]. – М.: Воениздат, 1974. – 388 с.; Неотвратимое возмездие. – 
М.: Воениздат, 1973. – 352 с.; Огненные годы. Документы и материалы. – М.: Молодая гвардия, 1971. – 656 с.; 
Остряков С. З. Военные чекисты. / Остряков С. З. – М.: Воениздат, 1979. – 320 с.; Пограничные войска в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945: Сборник документов. – М.: Изд-во "Наука", 1976. – 709 с.; Преступные цели – 
преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941–
1945 г.) – М.: Политиздат, 1968. – 386 с.; Проэктор Д. М. Агрессия и катастрофа: высшее военное руководство 
фашистской Германии во Второй мировой войне. 1939–1945. – М.: Изд-во "Наука", 1972. – 769 с. 

6 Белозеров Б. П. Партийно-политическая работа в войсках НКВД в период героической обороны Ленинграда 
(1941–1943 гг.) Дисс. канд. ист. наук. – Л.: 1972. – 197 с.; Некрасов В. Ф. Деятельность КПСС по созданию и 
совершенствованию внутренних войск советского государства (1917–1977). Дисс. … докт. ист. наук. – М.: 1980. – 
407 с.; Скляров В. В. Деятельность КПСС по строительству и укреплению внутренних войск советского государства 
(1918–1988 гг.). Дисс. … докт. ист. наук. – СПб.: 2000. – 417 с.; Иванов В. А. Деятельность политорганов и партийных 
организаций внутренних войск по руководству комсомолом в годы Великой Отечественной войны. Дисс. … канд. ист. 
наук. – М.: 1989. – 207 с. 
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стосувалися історії військ з охорони тилу і спецслужб, акцент, як і раніше, робився на 
героїчних проявах та питаннях партійного керівництва їх діяльністю. Лише окремі 
дослідники зважувалися приділяти увагу не тільки позитивним, а й вразливим аспектам 
їх історії, зокрема пов’язаних з утвердженням сталінської репресивної політики. 

Прорив у дослідженні історії військ, органів і служб наркоматів внутрішніх справ і 
державної безпеки СРСР, зокрема воєнної доби, розпочався з кінця ХХ ст. З того часу 
з’явилися чимало різних праць, більшість з яких, за окремим винятком, є науково-
популярними. Варто зауважити й таке: на відміну від попередників, багато авторів, 
ігноруючи наукову об’єктивність, акцентують думку винятково на негативних сторонах 
їх діяльності. До того ж лише в окремих працях питання охорони тилу за їх участю 
тільки згадуються, причому на усьому ТВД. Про ситуацію на теренах України 
практично не йдеться. 

Заслуговує на увагу сучасна зарубіжна історіографія7. Водночас, якщо загалом 
питання убезпечення тилу німецьких військ через призму діяльності спецслужб у 
публікаціях знайшла певне висвітлення, то охорона ОТР групи армій "Південь", 
залишилася практично поза увагою. 

В Україні окремі аспекти історії внутрішніх та прикордонних військ і спецслужб з 
елементами їх участі в охороні тилу, розглядали вітчизняні вчені – Л. Бородич, 
О. Калюк, Р. Кононець, О. Олійник, А. Чайковський та інші. Однак основна авторська 
увага зосереджувалася на висвітленні загальних та юридичних аспектів діяльності всіх 
наявних на той час видів військ, насамперед внутрішніх.  

Характеризуючи в цілому науковий доробок істориків, необхідно підкреслити: за 
змістом та науковою об’єктивністю вони є різноплановими. У переважній більшості 
спостерігається прагнення охопити весь історичний шлях правоохоронних сил або ж 
увага концентрується на окремих їх складових. Спільно ж убезпечення тилових районів, 
зокрема охорони оперативного і військового тилу Червоної Армії на території України в 
умовах війни не вивчалося. Схожої оцінки заслуговує й історіографія відповідних 
заходів з німецького боку. 

Джерельну базу дисертації становлять нормативні документи державних і 
військових органів воюючих сторін, сукупність інших документальних матеріалів різних 
типів та видів, що містять ту чи іншу інформацію досліджуваної проблеми. Одночасно з 
офіційними матеріалами вивчались і співставлялись спогади безпосередніх учасників 
війни, інформація з веб-сайтів, глобальних інформаційних мереж, матеріали періо-
дичних видань. 

Найважливішим джерелом дослідження, його основою, стали документальні 
масиви архівного зберігання, що вперше введені до наукового обігу. Автором 
опрацьовані матеріали семи архівних установ: Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України (ЦДАВО України – фонди КМФ-8 – переклад з 
німецької, 4620, 3676); Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ 
України (ГДА МВС України – фонди 3, 4, 15, 42, 46); Галузевого державного архіву 
Служби безпеки України (ГДА СБ України – фонди 5, 6, 9, 60); а також Російського 
державного військового архіву (РДВА – фонди 32880, 32904, 32935, 32935, 39415); 
Державного архіву Російської Федерації (ДА РФ – фонд 3676); Центрального архіву 
міністерства оборони Російської Федерації (ЦАМО РФ – фонди 181, 202); Центрального 
архіву прикордонних військ Російської Федерації (ЦАПВ РФ – фонд 14). Представлений 
у них емпіричний матеріал у вигляді директив, наказів, розпоряджень тощо, а також 



 9 

доповідні, рапорти, інші документи, слугували фактологічним підґрунтям для аналізу та 
узагальнення тогочасних історичних подій. 

При підготовці дисертації в контексті означеної теми використовувався сучасний 
понятійний воєнний термінологічний апарат. Разом з тим у праці запозичено ряд 
авторських визначень, термінів і понять.  

Започаткувавши власні моделі майбутніх охоронно-каральних структур, різні 
держави визначили принципову позицію як щодо їх побудови, так і використання 
специфічних, притаманних лише їм форм та методів роботи. Останні переважно 
зводилися до агентурно-розвідувальних заходів. Водночас до початку ХХ ст. потреби в 
організації охорони тилу діючої армії не вбачалося. Подібне ставлення до убезпечення 
прифронтового і глибокого тилу пояснювалося такими причинами: слабкістю 
розвідувально-підривної роботи поза ТВД; відсутністю масштабної логістичної мережі, 
зокрема можливостей для швидкої передислокації військ; обмеженістю потенціалу 
воєнної економіки, видів і родів військ та їх озброєння; відсутністю значущих об’єктів у 
тилових районах, захоплення чи виведення з ладу яких могло б надати противнику 
вирішальну перевагу. Не усвідомлювалась потреба у підготовці та здійсненні заходів з 
дезорганізації ворожого тилу. Перші зусилля у цьому напрямку стали помітними під час 
Першої світової війни. Тоді ж уперше було визначено відмінність між організацією 
охорони тилу під час наступу та в період оборони, розпочато формування спеціальних 
охоронних сил. Останнє знайшло певне відображення у тогочасних військових статутах. 

У другому розділі "Охорона оперативного тилового району Вермахту на 
території України (1941–1944 рр.)" досліджено окупаційні нормативно-правові засади 
убезпечення тилу німецьких військ в умовах війни п. 2.1, структуру, функції та 
спрямованість діяльності охоронних сил і спеціальних формувань на українських 
теренах п. 2.2, розглянуто стратегічну мету та тактику дій військової і окупаційної влади 
по охороні тилу. 

Встановлено, за часом появи нормативно-правові акти з убезпечення оперативного 
і військового тилу (ОВТ) Вермахту поділяються на дві групи: підготовлені заздалегідь 
до початку війни; ухвалені безпосередньо у ході воєнного зіткнення. Опираючись на 
досвід придушення руху Опору в європейських країнах, вище військове і політичне 
керівництво Третього райху особливих проблем з "умиротворення" радянських 
окупованих областей не вбачало. Охорону тилу фронтових військ передбачалось 
обмежити силами 9 охоронних дивізій (по 3 на кожну групу армій), охоронно-караль-
ними органами і підрозділами СС∗. Після завершення бойових дій, наголошувалося в 
директиві ОКВ від 8 липня 1941 р., "території, зайняті на Сході (уся європейська територія 
СРСР впритул до Уралу та Кавказ – Авт.), закріплюються та умиротворюються… 
силами 60 дивізій та одного повітряного флоту". Окупаційний режим на українських 
теренах мали забезпечувати 19 дивізій Вермахту за участю словацьких, румунських, 
угорських з’єднань і частин. Однак, вже з осені 1941 р., окрім ліквідації осередків 
спротиву частин і підрозділів Червоної Армії, що потрапили в оточення, зусилля 
спрямовані на протидію диверсійно-розвідувальній діяльності радянських армійських 
формувань і НКВС та організацію боротьби проти партизанів і підпілля, у сфері завдань 

                                                 
∗ Зокрема, оперативний і військовий тил групи армій "Південь" мали прикривати 201, 2013 і 454-а охоронні дивізії, 

а також 202 бригада СС. У 1941–1943 рр. до них додалися 203, 403 і 444-а дивізії, безліч інших військових і 
спеціальних органів і служб. Охорона окупованої території в райхскомісаріаті "Україна" покладалась на окремі 
військові формування та територіальні органи поліції безпеки і СД. Правовою основою їх діяльності виступав наказ 
Гітлера від 17 липня 1941 р. "Про введення цивільного управління на окупованих східних територіях". 
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німецьких охоронних сил, стали тільки нарощуватись. Незабаром цей напрям у їх 
діяльності став головним. 

Протягом 1941–1944 рр. в дію було введено декілька сотень різних приписів ОКВ, 
ОКХ, РСХА та їх інстанцій з метою охорони тилу Вермахту. Найголовніші з них: 
спеціальний додаток до директиви ОКВ № 33 від 23.07.1941; наказ ОКВ "Про 
придушення комуністичного повстанського руху" від 16.09.1941; "Інструкція з боротьби 
проти партизанів" ОКХ від 15.10.1941; циркуляр командування групи армій "Південь" 
"Щодо втихомирення в Україні" від 28.06.1942; наказ ОКВ "Нахт унд небель эрласс" 
("Морок і туман") від 7.12.1941; "Особливі вказівки щодо посилення боротьби з 
партизанським рухом на Сході" Гітлера від 18.08.1942; "Настанови з боротьби проти 
банд на Сході" ОКВ від 11.11.1942; розпорядження ОКВ "Бойові дії проти партизанів" 
від 1.04.1944 та ін. 

Окупаційні нормативно-правові засади з убезпечення тилу німецьких військ в 
умовах війни, зокрема на загарбаній території України, мали яскраво виражену 
нацистську ідеологію. В їх основу було покладено наджорстоку форму вседозволеності 
та людиноненависті. Фундаментом політики Третього рейху в окупованих районах 
стали антиприродна, крайня форма расизму та агресивна теорія завоювання "життєвого 
простору" на Сході. З втратою сподівань на "бліцкриг" зростала жорстокість військового 
і цивільного окупаційного режиму. 

У дисертації встановлено: з метою убезпечення ОТР військ Вермахту групи армій 
"Південь" та "умиротворення" окупованої території її було поділено на чотири зони. 
Перші три перебували під опікою військового командування, четверта – територія 
райхскомісаріату "Україна" – цивільної окупаційної влади. Глибина ОТР у різні періоди 
війни сягала 350–500 км. Вона не була сталою та змінювалася залежно від військово-
політичної ситуації, а відповідно, проходження лінії фронту. Протягом 1941–1944 рр. ці 
зміни відбувалися щонайменше кілька разів. Кожній із військових зон (бойова, 
армійський тиловий район, оперативний тиловий район групи армій із заздалегідь 
визначеними адміністративними межами), додавалися відповідні військові сили, 
спеціальні органи і служби СС, частини та підрозділи союзницьких військ, 
колаборантські формування. Керівництво ними покладалося на командувача військами з 
охорони ОТР∗, який у свою чергу підпорядковувався командуванню групи армій. У 
1941–1942 рр. основу охоронних сил ОТР становили охоронні дивізії, бригади, полки і 
батальйони СС та поліції. З 1943 р. до них у значно більших обсягах стали долучатись 
формування армій союзників та колаборантів. Розвідувально-контррозвідувальні 
функції в усіх трьох зонах покладалися на Абвер, органи поліції безпеки і СД, Таємної 
польової поліції тощо. 

Окупована територія у другій і третій військових зонах, а також в райхскомісаріаті 
"Україна" була вкрита мережею головних польових, польових, міських, районних і 
місцевих комендатур. Тип комендатури залежав від обширу підлеглої території та 
чисельності населення. В ОТР концентрувалися й основні фронтові резерви, тилові 
установи і органи, спецслужби та команди СС. 

Основними завданнями німецьких і доданих їм охоронних сил були: боротьба з 
рухом Опору; радянськими спецслужбами; зміцнення "нового порядку"; охорона шляхів 
сполучення, важливих військових і промислових об’єктів; забезпечення економічного і 

                                                 
∗ В оперативному підпорядкуванні командування військами ОТР перебували спеціальні представники СС з 

підлеглими їм есесівськими і поліцейськими формуваннями. 



 11 

культурного пограбування країни. Покладені на них функції, а відповідно їх 
спрямованість, у переважній більшості мали репресивно-залякувальний характер. Зміст 
завдань визначались загальними вимогами до їх діяльності, підлеглістю відповідним 
інстанціям та оперативною обстановкою. 

У дисертації доведено, що стратегічна мета, тактика, способи, прийоми і методи 
боротьби збройних формувань та спеціальних сил з убезпечення оперативного тилового 
району військ Вермахту на території України залежали від ситуації на фронтах та в 
окупованих районах. За характером зусиль, чисельністю особового складу, забезпеченням 
озброєнням, технікою та спеціальним спорядженням, а також управлінням вжиті 
протягом 1941–1944 рр. в ОТР групи армій "Південь" заходи, поділялися на п’ять видів: 
військові; військово-каральні; каральні; агентурно-оперативні; пропагандистські. Перші 
два були основними, решта – допоміжними, водночас надзвичайно важливими, а в 
окремих випадках – вирішальними. Відповідними були стратегічна мета і тактика дій. 
Якщо у першому випадку мета у всіх збігалася (наявними силами і засобами убезпечити 
тил фронтових військ), то тактичні прийоми і методи були різними за інтенсивністю та 
масштабністю використання. У 1941 р. переважав військовий вид; протягом 1942 р. – 
комбінований – військово-каральний; у 1943–1944 рр. до них, порівняно з попередніми 
періодами, у значно більших обсягах долучилися каральний, агентурно-розвідувальний 
та пропагандистський. Часто зусилля усіх складових поєднувалися, особливо під час 
проведення великих військових та карально-залякувальних операцій, організованих та 
здійснюваних переважно під опікою командування ОТР. 

У 1941–1944 рр. за масштабами (охопленням території, залученням сил і засобів 
тощо) та спрямованістю такі заходи найчастіше мали за мету виконання тактичних 
завдань. "Очисні" операції в ОТР фронтового, армійського і корпусного рівня з 
елементами стратегічної мети для німецьких охоронних сил залишалися "звичними" у 
1943 р. і пізніше. 

У перші півтора року війни для "умиротворення" окупованих районів СРСР 
гітлерівці змушені були задіяти майже 350 тис. особового складу охоронних сил. Їх 
кількість з часом лише зростала. Зокрема, станом на травень 1943 р. тільки частини, 
підрозділи і органи СС нараховували 227 тис. осіб. Того ж року "упокоренням" 
окупованої території опікувалися і майже 15% польових військ Вермахту, а також 
союзницькі війська. Загальна чисельність охоронних сил сягала 500 тис. і більше, з них 
180 тис. брали участь у військово-каральних акціях, близько 100 тис. були задіяні в 
охороні комунікацій, понад 140 тис. вимушено перебували в гарнізонах, решта – 
виконували поліцейські функції. На частку України припадало близько 40% усіх 
наявних на Східному фронті охоронно-каральних формувань Третього рейху і його 
союзників, що за чисельністю становило майже 60 дивізій, які після завершення 
"бліцкригу" планувалося залишити на окупованій території. 

Тактика дій охоронних сил залежала від виду операцій, характеру місцевості, 
чисельності задіяних військ і спеціальних органів, наявності розвідданих тощо. При 
значних масштабах вживаних заходів застосовувався метод оточення противника з 
подальшими спробами його ліквідації. Основними тактичними прийомами було 
стискання "котла" з усіх сторін, "полювання на куропаток", задіяння кількох ударних 
бойових груп, використання за участю переважаючих сил раптової атаки. У разі прориву 
кільця оточення за підтримки резервних підрозділів розпочиналося переслідування з 
подальшим прочісуванням місцевості. 
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Під час проведення менш значущих операцій тактичні прийоми і методи різнилися 
лише окремими елементами. Особливості спостерігалися в ході каральних заходів 
підрозділів СС і поліції. Із заздалегідь визначеними завданнями в дію вступали 
спеціальні загони (групи): блокування, прочісування, обшуків, арештів, підпалювання, 
розстрілів тощо. Залежно від виду операцій загальна чисельність таких формувань 
становила від 100 до 500 і більше осіб. Задіювалися і спеціальні ударні, винищувальні, 
"мисливські" та інші команди. Важливою складовою діяльності охоронних сил в усіх 
випадках виступала "тактика непрямих дій" за участю агентурно-освідомчої мережі. 
Загалом у виборі прийомів та методів боротьби німецькі і додані їм охоронні сили себе 
не обмежували. Стратегічна мета – завоювання "життєвого простору" на Сході – 
спонукала не лише до фізичного знищення військовослужбовців, співробітників 
радянських силових структур, антифашистськи налаштованих осіб, представників 
"неповноцінних" народів, а й широких верств з поміж мирного населення. 

У третьому розділі "Охорона тилу Червоної Армії в Україні в умовах війни" 
розглянуто організаційно-структурну побудову радянських охоронних сил, нормативно-
правове регулювання їх діяльності (п. 3.1), систему охорони тилового оперативного 
району (ТОР) та тактику дій збройних формувань і спецслужб (п. 3.2), службово-бойову 
та контррозвідувальну діяльність з охорони оперативного і військового тилу на території 
України у 1941–1944 рр. (п. 3.3). 

В СРСР охоронні функції з убезпечення тилу діючої армії під час можливого 
воєнного зіткнення покладались на війська НКВС. Масові репресії другої половини 30-х 
рр. ХХ ст. серед військових кадрів, погіршення боєготовності та боєздатності Збройних 
сил країни, кардинальна ревізія поглядів на воєнне мистецтво та положень тогочасної 
воєнної доктрини, зокрема у частині ведення бойових дій винятково на ворожій 
території, призвели до нівелювання думки щодо потреби охорони і оборони тилу в 
воєнних умовах. Допущені прорахунки далися взнаки під час радянсько-фінської війни. 
Однак набутий ціною значних людських жертв і матеріальних втрат досвід належним 
чином використано не було. 

Переважно з суб’єктивних причин, формування системи охорони тилу діючої 
Червоної Армії розпочалася безпосередньо в умовах війни. Організаційно-структурна 
побудова охоронних сил включала: війська з охорони фронтового тилу; загороджувальні 
загони (до літа 1942 р.); винищувальні батальйони (ВБ) і групи сприяння їм; військову 
контррозвідку (особливі відділи (ОВ) НКВС, з квітня 1943 р. – органи СМЕРШ НКО 
СРСР). Поза межами ТОР охоронні функції покладались на територіальні і транспортні 
органи НКВС (з 1943 р. і НКДБ), різновид внутрішніх військ (оперативні, конвойні, з 
охорони важливих промислових об’єктів тощо) та винищувальні батальйони. Загальна 
чисельність військ з охорони тилу всіх фронтів у ході війни сягала від 120 до 170 тис. 
особового складу. 25–40% з них забезпечували охорону ОВТ на теренах України. 
Кількість задіяних охоронних частин та чисельність їх особового складу залежала від 
обширу фронтових ТОР, бойової і оперативної ситуації на ТВД, характеру (оборона, 
наступ) бойових дій та ін.∗ Тривалий час управління військами з охорони тилу пере-

                                                 
∗ Залежно від довжини лінії фронту та глибини ТОР, у розпорядженні фронтових управлінь налічувалося від 4 до 

9 полків і бойовий резерв (посилений батальйон). Полк (1400 штатних одиниць), включав 3 стрілецькі батальйони і 
маневрену групу (резерв). Виконання службово-бойових завдань покладалось на застави, яких у кожному батальйоні 
було 5-6. 

У всіх структурних підрозділів військ (від ГУ, фронтових управлінь – до батальйонів), передбачались відповідно 
розвідувальні управління, відділи, відділення. 
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бувало у стадії пошуку оптимального варіанту, що негативно відбилось на всіх напрямах 
їх діяльності. Кінцевий варіант закріпився у вигляді Головного (ГУ) та фронтових 
управлінь, які проіснували до кінця війни. 

Під час виконання службово-бойових і агентурно-оперативних завдань кожен із 
видів охоронних сил керувався власною нормативно-правовою базою. Суб’єктами 
законодавчої ініціативи були РНК СРСР, ЦК ВКП(б), ДКО, НКВС і НКО. Відомчі 
нормативні акти (накази, інструкції вказівки, розпорядження тощо) були прерогативою 
УОВ, ГУКР, ГУ військ НКВС з охорони тилу, Штабу ВБ. Загальна чисельність 
найважливіших документів нараховувала кілька сотень. 

Як і у випадку з німецькою стороною, у різні періоди війни стратегічні завдання та 
тактика дій радянських охоронних сил визначались воєнно-стратегічною і оперативною 
обстановкою на ТВД, їх організаційною побудовою, рівнем нормативно-правового 
забезпечення функціонування, досвідом службово-бойової діяльності й агентурно-
оперативної роботи. У 1941 р. з різних причин система організації охорони тилу діючої 
армії становила тільки декларовану структуру у складі трьох, чітко не визначених 
загороджувальних ліній. Охоронні заходи у в їх межах були неорганізованими, а в 
багатьох випадках – спонтанними та непродуманими. 

Позитивні зміни було започатковано на весні 1942 року. Відбулося нормативне 
оформлення закріплення частин охоронних військ за фронтами, більш чітко визначено їх 
функції і завдання, кордони та межі діяльності по фронту, флангах і тилу, ділянки 
виконання завдань їх підрозділами. У межах фронтового оперативного і військового 
тилу запроваджувалися дві охоронні смуги (зони): перша – район військового тилу 
глибиною до 15 км; друга (оперативна) – з урахуванням характеристики ТВД 
починалася за тиловим краєм першої в глибину на 50–70 км. Загальна глибина ТОР 
діючої армії становила 100–110 км. Усі види охоронних сил у межах ТОР переважно 
використовувалися для виконання оперативно-бойових завдань. У решті випадків 
покладені на них функції вони виконували самостійно. Організація охорони тилу діючої 
армії відрізнялася у ході наступу, а особливо на час відступу військ фронту. Зокрема у 
другій половині 1942 р. функціонування охоронної системи на території України багато 
у чому стало аналогом 1941 року. 

Виконання збройними формуваннями з охорони тилу службово-бойових завдань 
здійснювалося шляхом виставлення контрольно-пропускних (перевірочних) пунктів 
(КПП) (у їх проміжках задіювались піші і кінні дозори), секретів, засідок, постів 
спостереження тощо. У 1943 р. було започатковано створення системи військових 
комендатур, посилення прифронтового режиму, проведення фронтових і армійських 
очисних операцій, зміцнення охорони військових об’єктів, збільшення чисельності 
охоронних сил, уточнення їх завдань. Тактика дій військ з охорони тилу у ході 
проведення спеціальних операцій включала: блокування місцевості; пошук у 
блокованому (неблокованому) районі; пошук за напрямками; вибірковий пошук; пошук 

                                                                                                                                                                            
Допоміжною збройною силою з охорони тилу виступали ВБ численністю від 100 до 200 бійців. При них діяли 

групи сприяння та зв’язку. Структурно батальйони складались із двох-трьох рот, зрідка з взводів. Керівними органами 
ВБ виступав Штаб при союзному НКВС, в республіканських наркоматах внутрішніх справ (обласних УНКВС) – 
оперативні групи. 

Важливою складовою охоронних сил, насамперед з убезпечення військ діючої армії, були ОВ (органи СМЕРШ). 
Структура: Управління ОВ (УОВ) НКВС, Головне управління контррозвідки (ГУКР) НКО; фронтові управління ОВ 
(СМЕРШ); відділи (відділення) ОВ (СМЕРШ) армій, корпусів, дивізій, бригад, військових округів, гарнізонів; 
співробітники ОВ (СМЕРШ) в полках і батальйонах. Штати: від 600-650 посад в УОВ (ГУКР), 130-112 в фронтових 
управліннях, 50-60 в арміях, до 30-8 штатних одиниць в дивізіях і бригадах. 
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за об’єктами. Тактичні і оперативні прийоми та методи роботи специфічного характеру 
задіювали ОВ (органи СМЕРШ). Основне завдання обох структур полягало в 
убезпеченні діючої армії, запасних і тилових частин та з’єднань, їх органів і служб. 
Робота військової контррозвідки тривалий час мала серйозні недоліки, зокрема: 
неналежний стан кадрового забезпечення∗; подвійна підпорядкованість; відсутність 
відповідного досвіду; незадовільний рівень зафронтової роботи; намагання працювати за 
об’єктовим принципом, тоді як ситуація вимагала лінійного підходу; ідеологічна 
зашореність, спроби багатьох співробітників досягти успіху, покладаючись на 
репресивні методи дізнання та слідства. Позитивні зміни відбулися лише у 1943 р. і 
пізніше. 

З урахуванням об’єктивних і суб’єктивних факторів рівень та результативність 
службово-бойової і контррозвідувальної роботи з убезпечення ОВТ на території України 
на різних етапах війни помітно різнилися. Діючи протягом 1941–1942 рр. лише на 
основних напрямках наступу Вермахту, ОВ, полкові і батальйонні застави, КПП та 
фільтраційні пункти військ з охорони тилу виконати у повному обсязі покладені на них 
завдання належним чином не змогли. Зокрема, упродовж червня-серпня 1941 р. 
військовим нарядам в ТОР Південного фронту не вдалося знешкодити жодного 
ворожого агента. Ситуація змінилася лише наприкінці року. Не кращою вона була і в 
смузі оборони Південно-Західного фронту. За вісім місяців війни кількість затриманої і 
ліквідованої агентури противника за участю усіх видів охоронних сил становила близько 
3 тис. осіб, зокрема на території України понад 1 тис. Прикметно, що основні зусилля у 
підривній діяльності німецькі спецслужби зосереджували в ОВТ діючої Червоної Армії, 
про що свідчать наступні дані: у 1941 р. сюди було спрямовано 55% від усієї агентури; 
1942 р. – 54, 1943 р. – 53, у 1944 і 1945 рр. – відповідно 63 і 88%. Характер завдань 
диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) й агентів-одинаків був різнобічний: від військової 
і агентурної розвідки, диверсій до терористичних актів та пропагандистської роботи. 

Оцінюючи діяльність ВБ як допоміжної збройної сили з убезпечення фронтового 
тилу та глибинних районів країни, слід зазначити: їх поява, з одного боку, стала 
вимушеним кроком, з іншого – викликана об’єктивними причинами, насамперед 
неготовністю державних силових структур до запровадження адекватних охоронних 
кроків у разі війни. За умов, що склалися, роль винищувачів була відчутною, насамперед 
у боротьбі з ворожими парашутними десантами та охороні важливих об’єктів. 

За участю всіх складових охоронної системи масштабні заходи з убезпечення 
оперативного і військового тилу на території України було розгорнуто у 1943 р. В 
аналітичній довідці про оперативну обстановку у смузі наступу 1, 2, 3 і 4-го Українських 
фронтів, зазначалося: кількість виявленої агентури на усіх фронтах збільшилася з 
302 осіб у вересні до 475 – у жовтні. Підсумовуючи діяльність військ з охорони тилу за 
рік, в іншому документі зазначалося: "Від загальної кількості виявленої ворожої агентури 
противника, затримано: за агентурними даними – 29%; за іншими розвідданими – 15%; 
службовими нарядами – 56%". 

Кардинальні зміни на Східному фронті позитивно відобразилися і на роботі 
військової контррозвідки: поліпшилася результативність протидії диверсійно-підривній 
роботі противника у прифронтовому тилу; вдалося отримати детальну інформацію про 

                                                 
∗ З червня 1941 р. по березень 1944 р. військова контррозвідка втратила 3 725 осіб убитими, 3 092 зникли безвісти, 

3 520 осіб пораненими, всього 10 337 співробітників. 
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складові частини і структуру німецьких спецслужб, характерні особливості діяльності їх 
кадрового складу, виявити центри підготовки агентурних кадрів тощо. 

В останній рік війни боротьба з ворожими агентами набула якісно нового рівня. 
Розшук та знешкодження агентури стали будуватися на основі аналізу агентурно-
розвідувальної інформації, ретельного допиту "довірених осіб" противника, інших 
оперативних джерел. На противагу тактиці німецьких спецслужб, що проводили 
паралельно розвідку ТОР і глибинних районів країни, органи СМЕРШ агентурно-
розшукову роботу намагалися вести безпосередньо на передньому краї оборони, у 
дивізійних, корпусних і армійських військових тилах. Оперативно-розшукова і 
військово-загороджувальна діяльність активізувалася як у ТОР, так і за його межами. 

Порівняно з 1941–1943 рр. в агентурно-диверсійній роботі противника у 1944 рр. і 
пізніше стала помітна невпевненість у діях та хаотичність в управління розвідувально-
контррозвідувальною діяльністю. Незважаючи на чималу чисельність агентурних кадрів 
та набутий ними досвід, результативність підривних зусиль німецьких спецслужб 
помітно зменшилася. Загалом, за далеко не повними даними, у 1941 р. лише органам 
військової контррозвідки вдалося знешкодити 4 тис. ворожих агентів, у 1942 р. – 7 тис., у 
1943 р. – понад 20 тис., а у 1944-1945 рр. – понад 35 тисяч. У свою чергу, у довідці 
(січень 1945 р.) ГУ військ з охорони тилу фронтів зазначалося: "У ході війни військами 
арештовано: шпигунської агентури противника 12 546 осіб… Окрім того, органами 
контррозвідки СМЕРШ Наркомату оборони за цей період (з квітня 1943 р. – Авт.) 
знешкоджено шпигунів 21 975 осіб, диверсантів 1 454…". Переважна їх частка діяла у 
фронтових ТОР і тилових районах на території України. 

З урахуванням затриманої та ліквідованої агентури противника територіальними і 
транспортними органами внутрішніх справ та державної безпеки, партизанською 
контррозвідкою, контррозвідувальними підрозділами ВМФ і ВБ, загальна її чисельність 
за роки війни була доведена до 90 тис. осіб.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягало у вивченні та 

узагальненні досвіду супротивних сторін з організації охорони оперативного і 
військового тилу протягом 1941–1944 рр., визначено стратегічні і тактичні особливості, 
зміст, спрямованість та результативність діяльності обох охоронних систем з метою 
убезпечення тилу військ Вермахту і Червоної Армії на українських теренах.  

Зважаючи на отримані результати автор дійшов таких висновків: 
1. Як охорону ОВТ слід розуміти комплекс заходів, спрямованих на убезпечення 

діючої армії, стратегічних і промислових об’єктів у смузі фронтового тилового району. 
Дослідження становлення й діяльності збройних і спеціальних сил, залучених до 
охоронних функцій від найдавніших часів до середини ХХ ст., дало можливість виявити 
умови формування, особливості дій, важливість цього структурного елемента військової 
організації у ході війни. Виявлено факт, що у будь-яку історичну епоху до охорони тилу 
(залежно від ситуації на ТВД), залучали різні охоронні сили та засоби, на які 
покладалося виконання специфічних завдань. 

2. Аналіз літератури та джерельної бази показав: у вітчизняній та зарубіжній 
історіографії досліджувана тема не була предметом спеціального наукового пошуку та 
залишається практично не вивченою. Виявлена й опрацьована джерельна база є 
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різноманітною, а інформативно достатньою для досягнення поставленої мети та 
вирішення поставлених наукових завдань. 

3. Встановлено, що до початку ХХ ст. у світовій воєнній науці не вбачалося 
потреби у системній організації охорони тилу, насамперед за відсутності реальної 
загрози з боку ворогуючих сторін з дезорганізації тилових районів. Тогочасні спец-
служби зосереджували увагу винятково на боротьбі з ворожою агентурою. Характерні 
ознаки масштабної підривної роботи, зокрема в ОВТ, вперше проявилися під час 
світової війни 1914–1918 років. Тоді ж виникла і нагальна потреба у запровадженні 
відповідної охоронної системи, визначенні сил та засобів боротьби, відмінностей 
охорони тилу діючої армії в умовах наступу та оборони. 

4. Репресії в СРСР кінця 30-х рр. ХХ ст. негативно вплинули на політичне та 
суспільно-економічне життя країни. Зазнали ревізії воєнна наука, тогочасна воєнна 
доктрина та погляди на воєнне мистецтво. Результатом стало погіршення боєготовності 
та боєздатності Збройних сил. У разі війни бойові дії передбачалось вести тільки на 
ворожій території, непотрібними виявилися і напрацювання щодо охорони та оборони 
тилу. Допущені прорахунки та помилки стали відчутними під час радянсько-фінської 
війни. Однак набутий ціною значних людських жертв та матеріальних втрат службово-
бойовий досвід належним чином використано не було. Завдання силових структур і їх 
військових формувань визначалося не на основі наукового аналізу та прогнозування 
воєнно-політичної ситуації, довгострокового планування їх дій, а лише як реакція на 
можливе загострення міжнародної обстановки. 

На відміну від радянської сторони, готуючись до захоплення "життєвого простору" 
на Сході, політичне керівництво Третього рейху за участю військових і карально-
охоронних структур заздалегідь розробило детальний план убезпечення тилу Вермахту 
та "упокорення" окупованої території, що слугувало однією з важливих складових 
успіху німецьких військ у 1941–1942 рр. 

5. Збігаючись в окремих деталях, принципова відмінність німецької і радянської 
охоронних систем з убезпечення оперативного і військового тилу полягала у 
стратегічній меті ворогуючих сторін та відповідних завданнях; змісті їх нормативно-
правової бази, кількості та чисельності військових і спеціальних формувань, 
функціонуванні та спрямовуванні їх зусиль, формах, методах боротьби і тактиці дій. 

6. Вивчення історіографії та опрацьованої джерельної бази дало змогу 
систематизувати, удосконалити та ввести до наукового обігу авторські формулювання 
низки термінів та понять, серед них – "охорона оперативного і військового тилу"; 
"система охорони оперативного і військового тилу"; "охоронні сили"; "глибина охорони 
оперативного і військового тилу"; "складові системи охорони тилу". 

7. За часом появи окупаційні нормативно-правові акти з убезпечення тилу військ 
Вермахту в умовах війни поділяються на дві групи: відповідно до плану "Барбаросса" 
підготовлені заздалегідь; ухвалені у ході війни. 

Суб’єктами права законодавчої ініціативи були: Верховне командування Вермахту 
(ОКВ); Головне управління імперської безпеки (РСХА) і його органи; генеральний штаб 
сухопутних військ Вермахту (ОКХ); командування груп армій "Південь"; командування 
з’єднань фронтових і тилових військ; керівництво цивільної окупаційної влади тощо.  

У руслі зовнішньої політики Третього рейху стратегічною метою та основним 
завданням окупаційної політики було "умиротворення" захопленої території шляхом 
наджорстоких військових та репресивно-залякувальних заходів.  
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8. Охорона оперативного тилового району військ Вермахту групи армій "Південь" 
покладалася на: охоронні дивізії; частини і підрозділи військ СС, органи нацистських 
спецслужб; колаборантські формування; з’єднання і частини союзницьких військ, а 
розвідувально-контррозвідувальні функції – на фронтові підрозділи Абверу, відділи 1Ц 
штабів з’єднань, територіальні органи поліції безпеки і СД, групи Таємної польової 
поліції. 

Кожному охоронно-каральному суб’єкту були притаманні загальні й специфічні 
форми, способи, тактичні прийоми та методи дій. Спільними для них були стратегічні 
завдання та особливості застосовуваних заходів.  

9. Спрямованість зусиль з "умиротворення" окупованих районів України німецькими 
і союзницькими охоронними силами включала: знищення частин і підрозділів Червоної 
Армії, що потрапили в оточення; боротьбу з рухом Опору та радянськими спецслужбами; 
проведення "чисток" серед "неповноцінних" націй і народностей; зміцнення окупацій-
ного режиму; сприяння культурно-економічному пограбуванню. В усіх випадках 
задіювали широкий спектр військових та репресивно-каральних заходів, що ґрунтувалися 
на наджорстоких методах і засобах, крайніх проявах расизму, агресивній теорії 
завоювання "життєвого простору" на Сході. 

10. Система охорони ОТР Вермахту на українських теренах передбачала форму-
вання трьох військово-окупаційних зон: "бойової" – лінії фронту і прифронтової смуги; 
армійського тилового району; ОТР групи армій "Південь". З урахуванням військово-
політичної ситуації на ТВД загальна глибина ОТР у ході війни сягала 350–500 км. У 
межах кожної із них діяли угрупування військових та спеціальних сил СС. Окремою 
охоронною окупаційною зоною з цивільним управлінням був райхскомісаріат "Україна" 
з підпорядкованими йому збройними формуваннями і територіальними органами 
безпеки.  

11. В 1941–1944 рр. стратегічне завдання і тактика німецьких збройних формувань 
та спецслужб з убезпечення тилу військ Вермахту в ОТР групи армій "Південь" 
змінювалися залежно від становища на фронтах та оперативної ситуації на окупованій 
території. За характером, тактикою дій, організацією управління, використанням прийомів 
і методів боротьби, залученням особового складу, бойової техніки та спеціальних засобів 
охоронно-каральні заходи розподілялися на п’ять видів: військові; військово-каральні; 
каральні; агентурно-оперативні; пропагандистські. Перші два були основними, решта – 
допоміжними. У 1941 р. переважав військовий, у 1942 р. – комбінований – військово-
каральний, протягом 1943–1944 рр., порівняно з попередніми періодами, у значно 
більших масштабах застосовували ще й агентурний та пропагандистський.  

Загальна чисельність німецьких і союзницьких охоронних сил у ході війни сягала 
від 150 до 500 тис. особового складу. У різні періоди їх стратегічне завдання змінювалося: 
від убезпечення ОТР для переможного закінчення "бліцкрігу" – до захисту фронтових 
військ Вермахту від остаточного розгрому у Другій світовій війні.  

12. Формування правової бази діяльності радянських охоронних сил з захисту тилу 
країни розпочалося лише в умовах війни. Ініціаторами її впровадження виступали вищі 
партійні і радянські законодавчі органи, наркомати внутрішніх справ, державної безпеки 
та оборони, військові ради фронтів, управлінські центри збройними і спеціальними 
формуваннями з охорони ОВТ. З суб’єктивних і об’єктивних причин у подальшому 
процес напрацювання нормативно-правової бази функціонування системи з убезпечення 
тилу діючої армії проходив складно, у багатьох випадках шляхом проб, помилок та 
ціною чималих втрат.  
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13. Охоронні сили ОВТ діючої Червоної Армії включали: війська з охорони тилу; 
загороджувальні загони (до липня 1942 р.); винищувальні батальйони; ОВ НКВС (з 
квітня 1943 р. органи контррозвідки СМЕРШ НКО). Їх структура та організаційна 
побудова визначались воєнно-політичною обстановкою, якістю нормативно-правової 
бази, наявністю командних і спеціальних кадрів, рівнем їх службово-бойового і 
агентурно-оперативного досвіду, станом тактико-спеціальної підготовки особового 
складу. Покладені на них функції (правоохоронна, запобіжна, розвідувально-контр-
розвідувальна) визначали специфіку та діапазон завдань – від бойових, службово-
бойових, оперативно-бойових до агентурно-оперативних та охоронних. Кожне з них 
визначало відповідні форми і методи (службово-військові, оперативно-військові тощо); 
тактичні дії (пошук у блокованому (неблокованому) районі, пошук за напрямками 
(об’єктами, вибірковий пошук); способи (блокування, облава, пошук, переслідування); 
військові та спеціальні операції. Тактичні прийоми передбачали: виставлення заслонів, 
засідок, секретів, дозорів, КПП, постів спостереження тощо; висилання оперативно-
військових, розвідувально-пошукових, пошукових, патрульних загонів і груп, а також 
загонів переслідування. Специфічні прийоми і методи роботи використовували органи 
військової контррозвідки. Зазначена діяльність відбувалася у надзвичайно складних 
умовах, потребувала величезного напруження фізичних і моральних сил, службово-
бойового досвіду та навичок агентурно-оперативної роботи.  

14. Система охорони оперативного і військового тилу діючої Червоної Армії у ході 
війни була зумовлена оперативною обстановкою на ТВД, специфікою службово-бойової 
діяльності охоронних сил, їх структурою, чисельністю, рівнем тактико-спеціальної 
підготовки та станом озброєння. Складовими елементами ТОР були три (з часом – дві) 
охоронні смуги із загальною глибиною 100–110 км.  

15. Основні напрямки діяльності радянських охоронних сил на території України 
характеризуються виконанням: у 1941–1942 рр. – бойових і службово-бойових, 1943–
1944 рр. – службово-бойових, оперативно-бойових, агентурно-розвідувальних та контр-
розвідувальних завдань. З урахуванням загальної чисельності ліквідованих у зазначених 
хронологічних межах ДРГ і агентури противника на Східному фронті, результативність 
діяльності військ з охорони тилу, ВБ та військової контррозвідки у смузі Південно-
Західного, Південного та Українських фронтів становила: у червені – листопаді 1941 р. – 
5–10%; грудні 1941 р. – липні 1942 р. – 15–25%; друга половина 1943 р. – 1944 р. –  
35–45%. У ході війни зазнала трансформації правоохоронна, розвідувальна та контр-
розвідувальна стратегія радянських охоронних сил: у 1941–1942 рр. була переважно 
оборонною, протягом 1943 р. – оборонно-наступальною, у 1944 р. і пізніше – 
наступальною, агресивною.  

За авторськими підрахунками у 1941–1944 рр. на Східному фронті за участю 
збройних формувань та спецслужб з охорони ОВТ діючої Червоної Армії було 
ліквідовано 70–75% усіх видів ворожої агентури, близько 35% її вдалося виявити та 
знешкодити на території України.  

Науковий підхід до напрацювання рекомендацій з убезпечення в умовах війни 
охорони тилу загалом, оперативного і військового тилу зокрема потребує створення 
цілісної державної концепції. Її основою має стати історичний досвід проведення 
відповідних охоронних заходів, які, у свою чергу, здатні послугувати важливою 
складовою боєготовності та боєздатності Збройних Сил країни. Останнє проглядається і 
через призму науково-історичного пізнання діяльності з організації безпеки ОВТ 
Вермахту і Червоної Армії на території України у 1941–1944 рр.  
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Зважаючи на це та з метою удосконалення законодавства України щодо залучення 
сил та засобів з посилення територіальної оборони, пропонується:  

1) частину четверту статті 18 Закону України від 6 грудня 1991 р. № 1932-ХІІ "Про 
оборону" (із змінами, внесеними згідно із Законами України від 25.12.2008 р. № 803-VI, 
від 02.10.2012 р. № 5404-VI, від 09.04.2014 р. № 1194-VII, від 23.12.2015 р. № 901-VIII) 
викласти у такій редакції: "До виконання завдань територіальної оборони в межах їх 
повноважень залучаються Збройні Сили України, Національна гвардія України, інші 
військові формування, утворені відповідно до законів України, Державна прикордонна 
служба, Національна поліція України, підрозділи Державної спеціальної служби 
транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та 
відповідні правоохоронні органи";  

2) частину першу статті 2 Закону України від 3 квітня 2003 р. № 661-ІV "Про 
Державну прикордонну службу України" (із змінами, внесеними згідно із Законами 
України від 05.11.2009 р. № 81710-VI, від 15.04.2014 р. № 1207-VIІ, від 05.06.2014 р. 
№ 1313-VII) доповнити новим абзацом у такій редакції: "участь у боротьбі з диверсійно-
розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями противника та незаконно 
утвореними антидержавними озброєними формуваннями"; "участь у виконанні завдань 
територіальної оборони.".  

Відповідно до історичного досвіду та вимог сьогодення ухвалення вказаних змін 
дасть можливість оптимізувати та посилити залучені до виконання завдань 
територіальної оборони країни збройні формування.  

В узагальненому вигляді організація охорони ОВТ в умовах війни і воєнних 
конфліктів видається можливою шляхом вирішення наступних завдань: на основі 
набутої історико-військової спадщини, спираючись на сучасні політичні, соціально-
економічні і військові реалії, створити цілісну державну систему охорони тилу; досягти 
оптимальної її інтеграції у світлі вимог нової редакції Воєнної доктрини України, 
затвердженої рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 
року.  
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АНОТАЦІЇ 
 

Мітягін О. О. Охорона оперативного і військового тилу Червоної Армії та 
Вермахту на території України (1941–1944 рр.) – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет оборони України 
імені Івана Черняховського, Київ, 2017. 

У дисертації на основі вивчення широкого кола джерел, аналізу наукової 
літератури, матеріалів періодичних та інших видань, досліджено оперативні і тактичні 
особливості, зміст, спрямованість та результативність функціонування систем охорони 
оперативного і військового тилу військ Вермахту і Червоної Армії на території України 
у 1941–1944 рр. 

Збігаючись в окремих деталях, принципова розбіжність охоронних систем 
ворогуючих сторін з убезпечення тилу полягала у стратегічній меті та відповідних до неї 
завдань, змісті нормативно-правової бази, кількості та чисельності задіяних військових і 
спеціальних формувань, спрямуванні їх зусиль, формах, методах і тактиці дій. 
Структурна побудова систем охорони зумовлювалася воєнно-політичною ситуацією, 
оперативною обстановкою на ТВД, рівнем тактико-спеціальної підготовки особового 
складу, станом озброєння та військової техніки їх охоронних сил. 

Уточнено зміст деяких наукових понять воєнної термінології та запропоновано нові 
наукові терміни. До наукового обігу введено архівні документи і матеріали, подальшого 
розвитку набули історіографічні аспекти з теми, періодизація розвитку організаційних 
структур та функціонування систем охорони оперативного і військового тилу в умовах 
війни. 
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На підставі отриманих результатів розроблено практичні рекомендації щодо 
убезпечення тилу країни загалом, оперативного і військового тилу в умовах можливої 
війни чи воєнних конфліктів, у тому числі запропоновано внесення відповідних змін у 
чинне законодавство. 

Ключові слова: охорона оперативного і військового тилу, охоронні сили, система 
охорони, глибина охорони оперативного і військового тилу, службово-бойова діяльність, 
агентурно-оперативна робота, Друга світова війна, Україна, Вермахт, Червона Армія. 

 
 

АННОТАЦИИ 
 

Митягин О. А. Охрана оперативного и войскового тыла Красной Армии и 
Вермахта на территории Украины (1941–1944 гг.) – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук за 
специальностью 20.02.22 – военная история. – Национальный университет обороны 
Украины имени Ивана Черняховского, Киев, 2017.  

В диссертации на основе изучения широкого круга источников, анализа научной 
литературы, материалов периодических и других изданий исследованы оперативные и 
тактические особенности, содержание, направленность и результативность функцио-
нирования систем охраны оперативного и войскового тыла войск Вермахта и Красной 
Армии на территории Украины в 1941–1944 годах.  

В отличие от советской стороны, готовясь к захвату "жизненного пространства" на 
востоке, политическое руководство Германии с участием военных и репрессивно-
карательных структур заранее разработало детальный план по охране тыла войск 
Вермахта и "умиротворению" оккупированных территорий, что было одной из важных 
составляющих успеха немецких армий в 1941–1942 годах. 

Совпадая в отдельных деталях, принципиальные различия систем охраны 
враждующих сторон по обеспечению безопасности тыла заключались в стратегической 
цели и вытекающих из нее задач, содержании нормативно-правовой базы, количестве и 
численности задействованных воинских и специальных формирований, направлении их 
усилий, формах, методах и тактике действий. Структурное построение систем охраны 
обусловливалось военно-политической ситуацией, оперативной обстановкой на ТВД, 
численностью личного состава, уровнем его тактико-специальной подготовки, 
состоянием вооружения и военной техники охранных сил.  

Уточнено содержание некоторых научных понятий военной терминологии, пред-
ложены новые научные термины. В научное обращение введены архивные документы и 
материалы, последующее уточнение получили историографические аспекты по теме, 
периодизация развития организационных структур и функционирования систем охраны 
оперативного и войскового тыла в условиях войны. 

На основании полученных результатов разработаны практические рекомендации, 
касающиеся обеспечения безопасности тыла страны в целом, оперативного и 
войскового тыла в условиях возможной войны или военных конфликтов, в том числе – 
предложено внесение соответствующих изменений в действующее законодательство. 

Ключевые слова: охрана оперативного и войскового тыла, силы охраны, система 
охраны, глубина охраны оперативного и войскового тыла, служебно-боевая деятельность, 
агентурно-оперативная работа, Вторая мировая война, Украина, Вермахт, Красная 
Армия. 
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ANNOTATION 
 

Mitiahin, O. A. Protection of Operational and Military Rear of the Red Army and 
Wehrmacht in Ukraine (1941–1944 рр.) – Manuscript. 

The thesis is for obtaining a scientific degree of the Candidate of Historical Sciences in 
20.02.22 Specialty– military history. – National Defence University of Ukraine named after 
Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2017. 

Strategic and operational, tactical specifics, content, essence and efficiency of 
functioning of operational and military forces rear of the Wehrmacht and the Red Army in the 
territory of Ukraine in 1941–1944 were investigated in the thesis, basing on the studying of a 
wide range of resources, analysis of the scientific literature, periodicals and other publications. 

A strategic goal and resulted from it tasks, the legal framework content, the number and 
size of involved military and special formations and direction of their efforts, forms, methods 
and tactics of actions, coinciding in some detail, were a fundamental difference in protection 
systems of the hostile parties in securing the rear. Their structural organization was 
determined by the military and political situation, operational situation in the theater of 
operations, size, level of tactical and special training and situation with the armament of the 
security forces. 

The essence of some terms and scientific notions of the military terminology was 
specified, and new military scientific terms were suggested. Archive documents and materials 
were implemented into the scientific sphere, historiographic aspects concerning the chosen 
theme, the periodization of organizational structures development, and functioning of the 
operational and military rear protection in war time got the further development. 

Basing on the results of the obtained results, practical recommendations on providing the 
rear security of the whole country as well as the security of operational and military rear under 
the conditions of possible war were developed. Moreover, amending the active legislation 
was suggested. 

Key words: protection of operational and military rear, protection forces, protection 
system, depth of operational and military rear protection, service combat activities, human 
intelligence activities.  


