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Вступ. На початку ХХІ століття продовжують відкриватися чимало 

таємниць із діяльності радянської влади, зокрема в політичному та 

науковому трактуванні проблеми діяльності Організації українських 

націоналістів (ОУН). З плином часу стали ще доступнішими документи 

радянської та іноземних спецслужб, що у свою чергу породило хвилю 

зростання нового наукового інтересу сучасних дослідників до аналізу деяких 

окремих аспектів історії ОУН. 

Питання функціонування зазначеної вище організації не знайшло 

достатньої об’єктивності, неупередженості та не мало достатньої глибини 

наукового аналізу у працях радянських дослідників. Досить неоднозначно ця 

проблема сприймається і в сучасному українському суспільстві, особливо 

серед жителів західних та східних регіонів України, не дивлячись на спроби 

вітчизняної влади примирити прибічників і противників ОУН. Тому завдяки 

детальному науковому аналізу архівних, документальних, матеріалів 

дослідники отримують можливість неупереджено простежити діяльність 

ОУН, її співпрацю з гітлерівською Німеччиною, стосунки із радянською 

владою, ліквідувати так звані „білі плями” у цій частині історії Української 

держави. Це і доводить зайвий раз актуальність та перспективність 

дослідження даної наукової проблематики на більш глибокому та 

ґрунтовному науковому, аналітичному рівні. 



Найбільш повну картину діяльності ОУН може дати дослідникам 

аналіз донесень Поліції безпеки та Служби безпеки (СД) Німеччини про 

репресії проти ОУН (С. Бандери) та ОУН (А. Мельника) в Україні, вміщених 

у закордонних архівах та опублікованих вітчизняними науковцями з 

Інституту історії України НАНУ у тематичних збірниках документів, спроба 

аналізу яких і буде метою нашої скромної наукової розвідки. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Проблема ОУН знайшла 

відображення у працях історика Г. Касьянова, історика-архівіста А. Кентія, 

істориків І. Патриляка та Ю. Шаповала, полтавського історика-краєзнавця 

В. Ревегука та ін. 

Відомий український історик Г. Касьянов у своїй публікації „Ідеологія 

ОУН: історико-ретроспективний аналіз”, вміщеній в „Українському 

історичному журналі”, подає науковий аналіз головних підвалин ідеології 

одного із найдискусійніших для історичної науки політичних патріотичних 

об’єднань у житті нашого народу – Організації українських націоналістів 

(ОУН) [7]. Автор на високому науковому рівні простежив історію та 

ідеологічну еволюцію ОУН, подав аргументоване пояснення історичних 

аспектів формування та розвитку ідеологічних і політичних основ діяльності 

Організації українських націоналістів [8]. 

Київський історик-архівіст, співробітник Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України Анатолій Кентій у своїй статті 

„Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України” подає науковий аналіз 

тих документів з історії ОУН, які зберігаються у ЦДАГО України. Серед 

архівних документів автор аналізує примірники друкованого органу ОУН 

„Український націоналіст” за 1933-1935 роки, „Бюлетені Націоналістичної 

пресової служби” за 1939-1940 роки, в яких містяться відомості про збройні 

виступи українських націоналістів прости Польщі у вересні 1939 року (ф.269, 

оп. 1, спр. 186), численні листівки-летючки ОУН та документи радянської 

влади, що тривалий час були засекреченими [9]. У цій публікації автор 

стверджує, що у них навіть не фігурували абревіатури ОУН та УПА, що 



зайвий раз наштовхує дослідників на висновок про те, що більшовицька 

влада не хотіла розкривати правду про діяльність Організації українських 

націоналістів та Української Повстанської армії [9]. 

У статті іншого вітчизняного дослідника І. Патриляка „Підготовка 

бандерівською ОУН антирадянського повстання на території Західної 

України (січень 1940-червень 1941 рр.)” іде мова про боротьбу 

західноукраїнських націоналістів із радянським режимом на початку Другої 

світової війни [11]. 

У ще одній публікації цього ученого „До питання про внесок ОУН та 

УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України” 

визначається значення і робляться підсумки про антинацистський вектор 

діяльності українських націоналістів, які боролися за визнання нашої 

держави та добробут її населення [10]. 

Відомий український дослідник Ю. Шаповал у своїй праці „ОУН і 

УПА на терені Польщі (1944-1947 рр.)” оприлюднює іноземні документи, що 

містилися у Центральному архіві Міністерства внутрішніх справ та 

Адміністрації РП у Варшаві, проаналізовані робочою групою істориків при 

Урядовій комісії, до складу якої входив і автор цього збірника [14]. 

У праці В. Ревегука „Полтавщина в роки радянсько-німецької війни 

(1941-1945)” один із розділів присвячений діяльності українського 

національно-патріотичного підпілля у часи Другої світової війни на 

Полтавщині. Досить детально проаналізовано діяльність похідних груп ОУН, 

що проходили через нашу область на територію Слобожанщини та Донбасу. 

У процесі написання монографії автор проаналізував значну кількість раніше 

недоступних для дослідників архівних документів із галузевих архівів СБУ, 

Державного архіву Полтавської області, що стосувалися діяльності похідних 

груп ОУН на території Полтавщини. Історик визначив причини виникнення 

та особливості діяльності похідних груп ОУН, подав раніше невідомі для 

широкого кола істориків біографічні факти керівників цих організацій [13]. 



Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що різні види 

протизаконних методів покарання були широко відомими репресивно-

каральній системі СРСР та застосовувався у більшості випадків проти 

інакодумців, які виступали проти радянської влади, борючись за 

незалежність Української держави, а також і для отримання „зізнань” від так 

званих „злочинців”. Про репресії в Україні як масштабну каральну акцію 

німецької окупаційної влади стало відомо ще у 40-х роках ХХ століття зі 

спогадів, приватного листування та свідчень колишніх очевидців, які 

пережили ці події та належали до числа членів Організації українських 

націоналістів, з інформаційних повідомлень західних засобів масової 

інформації. 

Для будь-якого авторитарного режиму українські патріоти, які не хотіли 

підкорятися А. Гітлеру та його владному оточенню були страшнішими за 

реальних злочинців. Відразу виникає питання «Чому? Чим саме?». Тому, що 

вони мали власні плани щодо створення незалежної Української держави, 

про яку так мріяв століттями наш народ, де хотів вести своє господарство, 

більш-менш самостійно розпоряджалися отриманим урожаєм, тобто мали 

стимул для того, щоб працювати на свої родини, а не віддавати частину або 

усе нацистсько-фашистським окупантам на безоплатних засадах, ставши 

рабами своїх ворогів. Тож, німецька влада не вигадала нічого кращого і 

ефективнішого, як заарештувати чи знищити іншими репресивними 

способами українських патріотів, аби остаточно підкорити їх своїм планам. 

Напевне, гітлерівці сподівалися, що керівництво ОУН вирішить 

співпрацювати з ними тривалий час, як це передбачалося раніше, і жодним 

чином не могло передбачити, що відразу, як оунівці зрозуміють 

неможливість створення незалежної України за підтримки Німеччини, вони 

спробують підбурити народ проти окупантів. Масові судові справи були б 

занадто гучними і тривалими у часі, убивства великої кількості українців без 

суду і слідства навіть за сфабрикованими справами було б занадто 

скандальним та не в стилі нацистів, і про те, і про інше дізналися б у 



капіталістичних країнах та стрімко обговорювали б у західних засобах 

масової інформації. Але не це мало вагу для гітлерівської Німеччини. 

Важливою була підтримка українського населення окупаційної влади у 

матеріальному та політичному плані, що пояснювалося необхідністю 

постачання провіанту для німецької армії та співпрацю українців із 

гітлерівцями. Німецька влада спочатку війни намагалася створити за 

допомогою ОУН позитивний авторитет серед українського населення для 

успішного закріплення на окупованих територіях та перетворення УРСР на 

свій сировинний придаток. Тому метод репресій проти непокірних 

українських націоналістів залишався єдиним альтернативним методом 

боротьби з інакодумством і ефективним способом підкорення українського 

патріотично налаштованого населення окупаційною владою та запобігання 

масових виступів українців проти окупантів. 

Архівні матеріали іноземних спецслужб містяться у збірниках 

документів, які були видані науковцями з Інституту історії України НАНУ та 

інших наукових установ нашої країни, що входили до робочої групи 

істориків при Урядовій комісії. 

Для своєї наукової розвідки ми використали опубліковані архівні 

матеріали із кількох таких збірників документів, присвячених проблемі ОУН, 

що містять відомості про репресії ОУН (Б) та ОУН (М) з боку німецької 

окупаційної влади та знайшли відображення у донесеннях гітлерівської 

спецслужби. 

У документі „З донесення Поліції безпеки та Служби безпеки (СД) 

Німеччини про репресії проти комуністів, партизанів та ОУН (С. Бандери) і 

ОУН (Мельника) в Україні. Не раніше 28 лютого 1942 р.”, вміщеному у 

збірнику „ОУН в 1942 році: Документи” під порядковим номером №12 

подається короткий загальний аналіз політичної ситуації в Україні та Криму, 

що склалася у 1942 році, а вже потім підкреслюється особлива увага з боку 

поліції безпеки та СД Німеччини щодо діяльності обох гілок ОУН. У цьому 

документі ми знаходимо наступну фразу, що свідчить про терор проти 



українських націоналістів з самого початку Другої світової війни: „У 

Житомирі, Кременчуці і Сталіно вдалося заарештувати певну кількість 

прибічників Бандери, які намагалися приєднати населення до ідеї політичної 

незалежності України. При цьому було виявлено, що група Бандери своїм 

членам і працюючим на їх рух євреям постачала фальшиві паспорти” 

[3, с. 55]. Також наголошується на тому, що масові арешти оунівців будуть 

тривати і далі [Там само]. Це зайвий раз підтверджує гіпотезу, що у плани 

фашистської Німеччини побудова навіть маріонеткової Української держави 

аж ніяк не входила. Таким чином, можна стверджувати, що загальновідома 

наукова теза про співпрацю членів Організації українських націоналістів з 

гітлерівською окупаційною владою є помилковою. Хоча варто зауважити, що 

на початку Другої світової війни факт спільної діяльності західноукраїнських 

патріотів із нацистами дійсно мав місце, а головною метою цього аспекту 

була побудова незалежної Української держави. 

У документі „З донесення Поліції безпеки та Служби безпеки (СД) 

Німеччини про арешти комуністів і учасників українського руху опору ОУН 

(С. Бандери). 20 березня 1942 р.”, вміщеному під номером 13 у згадуваному 

нами вище збірнику документів, іде мова про листівки, які поширювалися 

українськими націоналістами та закликали до створення партизанських 

загонів для боротьби з німцями. Таким чином, можна стверджувати, що 

німецькі спецслужби стежили за найменшими проявами українського 

патріотизму на окупованих нацистсько-фашистськими загарбниками 

територіях та доповідали про це вищому командуванню. Надто пильно вони 

фіксували поширення друкованої продукції членами Організації українських 

націоналістів, адже патріоти закликали усіляко не підтримувати та 

протестувати проти окупаційних властей на українських землях. Із тексту 

цього ж таки документу стає відомо, що наприкінці лютого 1942 року у 

Житомирі німецькими спецслужбами було викрито великий осередок ОУН – 

прихильників Степана Бандери. Також іде мова про арешт 12 бандерівців [1, 

с. 57]. Таким чином, можна стверджувати, що репресивні методи покарання 



використовували не лише радянські власті по відношенню до українського 

населення, але і окупаційні німецькі власті стосовно членів ОУН, 

намагаючись таким чином закріпити свою владу в УРСР та ліквідувати будь-

які прояви інакодумства. 

В іншому донесенні гестапо та Служби безпеки (СД) Німеччини 

подається коротка загальна характеристика стану діяльності Українського 

руху опору. Наголошується, що у Києві було виявлено нелегально листівки 

прибічників Андрія Мельника, які мали анти окупаційне спрямування. Також 

повідомлялося про арешт окремих прихильників С. Бандери у місті Рівне та 

околицях Кам’янець-Подільського, де поширювалися пропагандистські 

матеріали антифашистського змісту [2, с. 58-59]. У цьому ж донесенні іде 

мова про посилення у Вінниці бандерівського націоналістичного руху і 

формування їх осередків у місті та довколишніх селах. Також у донесенні 

подається інформація про арешт двох кур’єрів ОУН, які буцім-то мали би 

попрямувати з Полтави через Кременчук до Львова і Кракова [2, с. 59]. 

У донесенні гестапо та СД від 30 березня 1942 року містяться дані про 

оперативну діяльність німецьких спецслужб у Житомирі та арешт там членів 

ОУН. Повідомлялося, що при спробі втечі було застрелено обласного 

провідника ОУН (Б) Романа Марчака, а також про вилучення брошур та 

листівок антифашистського спрямування. Їх непокоїла поставка фальшивих 

паспортів бандерівцями для членів ОУН та євреїв, які працювали на них [4, с. 

61]. 

Документ „З повідомлення Поліції безпеки та Служби безпеки (СД) 

Німеччини про арешти комуністів і членів ОУН (С. Бандери) і ОУН 

(А. Мельника) за антинімецьку діяльність. 2 жовтня 1942 р.”, вміщеному у 

збірнику документів „ОУН в 1942 році: Документи” під порядковим номером 

№45, дає можливість дізнатися про стеження німецьких спецслужб за рухом 

бандерівців на українських землях. Наводяться дані про ліквідацію 

формувань ОУН у ряді населених пунктів України. Повідомлялося про арешт 

і ув’язнення двох бандерівців у Знаменці поблизу Миколаєва, але вони з 



допомогою охоронника та тюремного наглядача втікли, прихопивши при 

цьому рушницю з набоями. Пошуки втікачів виявилися безрезультатними. У 

даному донесенні повідомлялося і про викриття угрупування мельниківців, 

що діяло у Києві [6, с. 171-172]. 

У іншому секретному донесенні німецьких спецслужб аналізується хід 

проведення операції, спрямованої супроти нелегальної групи Степана 

Бандери. Наголошується на арешті 25 членів цього угрупування. Також 

рекомендується у свою чергу заарештувати у Львові німецького священика 

Йозефа Петерса, який не доповів гітлерівській владі про діяльність 

нелегальної групи Степана Бандери та проводив спільно із українськими 

націоналістами антинімецьку діяльність [12, с. 63-64]. Таким чином, можна 

заперечувати тезу радянських істориків про співпрацю українських 

націоналістів із фашистським урядом, оскільки антиоунівські операції 

німецьких спецслужб наштовхують дослідників на думку, що гітлерівська 

влада мала яскраво виражене вороже ставлення щодо вітчизняного 

національного визвольного руху та у якості методу боротьби із проявами 

українського патріотизму обирала один із найпростіших і найефективніших 

методів – репресії. 

У наступному донесенні Поліції безпеки та Служби безпеки (СД) 

Німеччини наголошується на діяльності національно-української групи у 

Львові. Члени цієї групи поширювали серед української інтелігенції листівки 

антинімецького спрямування з міст Львів і Тернопіль. Німецькими 

спецслужбами було встановлено, що до складу даної організації входили 

колишні учасники бандерівської та мельниківської груп ОУН, які не 

погоджувалися із позиціями, напрямками та методами діяльності своїх 

керівників. Досить важливим у цьому донесенні є теза про намагання 

зблизитися обох гілок цієї націоналістичної організації, а особливо відмова у 

об’єднанні ОУН бандерівського спрямування, які закидали мельниківцям 

співпрацю із німецькими окупантами [5, c. 97-98]. Таким чином, можна 



стверджувати, що не всі члени даної націоналістичної організації 

співпрацювали з гітлерівським урядом у роки Другої світової війни. 

У даному донесенні також містяться відомості про те, що члени 

бандерівського спрямування ОУН мали радикальні настрої у своєму 

середовищі та заготовляли зброю, боєприпаси і створювали таємні склади. 

Також німецькі спецслужби повідомляли про прослідковування у директивах 

ОУН настроїв створення незалежної української держави лише збройним 

шляхом, а подальша радикалізація вбачалася українськими націоналістами 

бандерівського спрямування у зближенні із більшовизмом [5, с. 98]. 

Доволі ґрунтовно розкривається діяльність похідних груп ОУН, що 

проходили по території Полтавщини, як наголошувалося раніше, у одному із 

розділів праці полтавського історика-краєзнавця В. Ревегука „Полтавщина в 

роки радянсько-німецької війни (1941-1945)” [13]. Але головною загадкою 

для дослідників залишається те, хто ж був керівниками цих підпільних 

націоналістичних об’єднань та кількість і доля жертв репресій з боку 

окупаційної німецької влади. Тому саме цей аспект ми і плануємо дослідити 

у своїх наступних наукових розвідках за матеріалами іноземних спецслужб, 

зокрема Польщі та Німеччини. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що співпраця члени Організації 

українських націоналістів співпрацювали з німецькими окупаційними 

властями лише на початку Другої світової війни, оскільки представники 

вищого владного складу не мали наміру допомагати українцям створювати 

незалежну Українську державу, яку самі ж німці намагалися перетворити на 

сировинних придаток Третього Рейху. Причиною масових спостережень та 

репресій з боку німців щодо українських патріотів стало усвідомлення 

керівництвом ОУН факту використання їх німцями у своїх цілях та активна 

пропаганда проти окупантів серед місцевого українського населення. Поліція 

безпеки та Служба безпеки (СД) Німеччини слідкували за усіма сферами 

життя та діяльності членів Організації українських націоналістів, а також 

тих, хто їх підтримував чи хоч якось допомагав, симпатизував їм, членами 



їхніх родин. Репресії проти членів ОУН обох гілок (мельниківського та 

бандерівського спрямування) з боку окупаційної влади проводилися не 

просто як черговий урок чи спроба навчити чомусь українців, а саме з метою 

повного підкорення українського народу нацистсько-фашистським 

загарбникам. Зважаючи на відкриті рекомендації у текстах донесень Поліції 

безпеки та Служби безпеки (СД) Німеччини, можна з упевненістю говорити 

про те, що масові арешти членів ОУН та їх родин, вилучення їх продукції, 

переслідування, були не лише методом боротьби з інакодумством 

українського патріотично налаштованого населення, а політико-економічним 

інструментом для підкорення українського народу нацистсько-фашистським 

окупаційним властям. 

Отже, наведені документи зайвий раз спростовують твердження 

радянських істориків про співробітництво українських націоналістів з 

німцями. Навпаки, вони свідчать, що нацисти, як і комуністи, вороже 

ставилися до українського визвольного руху та використовували як один із 

головних методів боротьби із українськими націоналістами засіб репресій. 

Серед недосліджених аспектів на найближчу перспективу ми вважаємо 

науковий аналіз форм народного опору в Україні проти нацистсько-

фашистських окупаційних властей, появу нових методів покарань, якими 

німецька влада намагалася остаточно підкорити українське патріотично 

налаштоване населення та Організацію українських націоналістів, виявлення 

та науковий аналіз матеріалів донесень німецької Поліції безпеки та Служби 

безпеки (СД), польських та радянських спецслужб, що містяться у архівах 

Польщі, Російської Федерації та Німеччини. 
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