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Анотація. Стаття присвячена дослідженню окремої спільноти громадян 

України, котрі в роки Другої світової війни перебували на примусовій праці в 

нацистській Німеччині й належали до категорії остарбайтерів. Особлива 

увага зосереджена на аналізі їх правового та соціального статусу в Німеччині. 
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Вступ. Друга світова війна як одна із найбільш трагічних подій ХХ 

століття суттєво вплинула на історичну долю багатьох народів, зокрема 

українського. Населення України, окрім важкого тягаря військових дій, 



пережило жорстокий окупаційний режим, складовою якого було вивезення і 

експлуатація людських ресурсів на користь Німеччини.  

За роки війни населення України, зокрема Чернігівщини, навчилося не 

тільки воювати, а й виживати та перемагати. Досвід тих, хто зумів вижити, 

боровся проти загарбників є цінним для сучасного покоління, що живе в ХХІ 

столітті.Особливо важливим є досвід тих, хто навчився виживати в умовах 

рабської праці, знущань та поневірянь. Мова йде про остарбайтерів, що 

примусово були вивезені на роботи до Німеччини та Австрії. З одного боку 

вони вижили в нацистській Німеччині, а з іншого боку їм довелося виживати 

після повернення в умовах тривалого упередженого ставлення до них 

тоталітарного режиму на батьківщині.  

Актуальність теми зумовлена необхідністю об’єктивного висвітлення 

суперечливих подій примусового вивезення населення у період німецького 

окупаційного режиму, з огляду на те, що у кожному з регіонів України означені 

процеси мали різну динаміку, масштаби, організаційні характеристики. 

Вивезення носило переважно примусовий характер, суперечило бажанням 

людини, тому його варто визнати протиправним. За умови вивчення локальних 

проявів та особливостей процесу вивезення населення на примусові роботи до 

Німеччини та його репатріації можлива їхня комплексна реконструкція. 

В українській історіографії проблема примусового вивезення українського 

населення на роботу до Німеччини представлена працями С.Бутка, О. Буцька,  

С. Гальчака, В.Данильчук, М. Куницького, Т. Лапан, О. Лисенка, 

К. Курилишина, А. Мелякова, Т. Пастушенко, В.Писцьо, О. Потильчака, та ін. 

В них, окрім осмислення статусу остарбайтерів у контексті німецької 

окупаційної політики та сталінського режиму, набуває актуальності вивчення 

регіональної специфіки процесу примусового вивезення українців. Інтерес 

учених до локалізації у вивченні питань вивезення населення на примусові 

роботи до рейху і його репатріації зумовлений необхідністю цілісної 

об’єктивної реконструкції цих процесів у загальноукраїнських масштабах.  

Значимість обраної теми визначається необхідністю реалізації такого 



дослідницького напрямку, як організація проектів зі збирання усних свідчень 

остарбайтерів з їх подальшою інтерпретацією, систематизацією.  

Метою роботи є аналіз правового становища остарбайтерів та визначення 

факторів, що впливали на зміну їхнього становища в роки Другої світової 

війни.  

Виклад основного матеріалу. Прихід німецької армії на українські землі 

супроводжувався встановленням жорстокого окупаційного режиму. Мета 

окупації формулювалася у низці документів. Визначальним серед них був план 

«Ост», розроблений в 1941р. і представлений 28.05.1942р. У документі 

проголошувалася політика колонізації східних земель, заселених слов’янами, 

перетворення окупованих земель у військові поселення для есесівців. Згодом до 

нього були внесені доповнення: збільшити кількість населення, що підлягало 

виселенню. Ці зміни зумовлені зривом «блискавичної» війни. Затяжні військові 

дії, змусили нацистів залучати до мобілізації в армію населення Німеччини. 

Звідси  - недостатня кількість робочої сили, що вплинуло на прийняття рішення 

про використання трудового населення зі Сходу.  

Остарбайтери (нім.”Ostarbeiter”- східні робітники) – особи, які були 

вивезені гітлерівцями зі східних окупованих територій протягом Другої 

світової війни на примусові роботи до Німеччини[3, с.320]. Спочатку 

оголошувалася добровільна трудова мобілізація з обіцянками гідного заробітку. 

Але недостатня кількість мобілізованих примушувала окупаційну владу 

переходити до примусового вивезення населення. Для цього влаштовували 

облави силами поліції та солдатами вермахту.  

Упродовж Другої світової війни на території нацистської Німеччини та на 

окупованих Рейхом землях працювало приблизно 13,5 млн. чоловіків, жінок та 

дітей із 26 країн Європи. З України загарбники протягом окупаційного періоду 

вивезли 2,4 млн. молодих українців, з них із Чернігівської області протягом 

1941-1943 рр. було відправлено в рабство 41 578 осіб. Серед чернігівських 

остарбайтерів було 16 524 чоловіків і 25 054 жінок. Враховуючи, що до війни в 

області проживало 1 783 396 осіб, з них чоловіків – 855 103 особи, а жінок– 928 



293 особи, то в трудове рабство окупанти вивезли 2,3% населення; з них 

відповідно 0,9% - чоловіків та 1,4% - жінок . Серед причин мобілізації більшої 

кількості жінок, ніж чоловіків, можна назвати їхнє довоєнне співвідношення 

чисельності, вступ чоловіків до лав Червоної армії, до партизанських 

формувань[1, с.99]. З Менського району на примусову працю до Німеччини 

вивезли 1439 осіб, а з Мени до фашистського рабства потрапило 124 чол.[4, с. 

30]. Вивезення робочої сили з Чернігівщини до Німеччини відбувалося в кілька 

етапів, динаміка яких змінювалася від відносно добровільного набору до 

карально-примусових заходів вивозу працездатного населення. 

Життя остарбайтерів регламентували законодавчі акти Німеччини 1942-

1945 рр. Теоретично їх можна розділити на дві частини за такими періодами:     

1) 1942-1943рр. – акти, що свідчили про посилений контроль та звуження прав 

остарбайтерів та 2) 1943-1945рр. – акти, що покращували становище 

остарбайтерів, послаблювали контроль та розширювали їх права.  

20 квітня 1942 р. Г. Гейдріх підписав законопроект, що встановлював 

загальні положення становища остарбайтерів, механізм утримання та нагляду. 

Зокрема, в загальних положеннях передбачалося проводження обов’язкового 

медичного огляду та перевезення працівників у закритих вагонах; ізоляція 

остарбайтерів від німецьких працівників та працівників інших національностей; 

утримання під суворою охороною; обов’язкове носіння розпізнавального знака 

«ost»; заборона задовольняти духовні потреби тощо. Контроль за нормами 

покладався на поліцейських, які мали право за трудові та політичні провини 

відправляти порушників на декілька тижнів до виправно-трудового табору; за 

серйозні порушення, як утечі, саботаж відправляти в концтабір.  

Продуктивність праці остарбайтерів була досить високою і становила 

серед чоловіків 60-80% у порівнянні з продуктивністю німецьких робітників, а 

серед жінок – 90-100%. А от винагорода за роботу східних працівників була 

дуже малою, платили «кишенькові» гроші. За законодавством «Про податок на 

остарбайтерів» визначався розмір їх заробітку, що становив не більше, ніж 50 

рейхсмарок (за місяць). Із нього вираховувався податок та знімалася плата за 



проживання та харчування. Із збільшенням заробітку збільшувався і розмір 

податку. Наприклад: середній заробіток за 6 днів складав – 35 RM, із нього 

відраховувався податок у 20 RM та 10,50 RM як плата за житло та харчування. 

Отож на руки остарбайтери отримували 4,50 RM на тиждень[7].  Це за умови, 

що робочий день часто становив 12 годин, а подекуди і більше. До того ж не 

було належного харчування. Так, на лісопильному заводі, де робочий день 

становив 12 годин, а заробітна плата складала 10 RM у місяць, добовий раціон 

харчування складав 250 г хліба і двічі на день борщі з брукви[6, c.62]. 

Загалом правове становище остарбайтера різнилося в залежності від галузі 

господарювання в якій він працював. У сільському господарстві, як свідчать 

очевидці, працювати було простіше, оскільки тут здебільшого все залежало від 

суто людських міжособистісних стосунків; працівник тут міг краще 

прохарчуватися, контроль був меншим.  

Що стосується промислового сектору, то людський фактор тут не 

відігравав ніякої вагомої ролі. На підприємствах умови праці були більш 

жорстокі: робочий час був суворо регламентований, чоловіки і жінки 

рівноцінно змушені були виконувати складну роботу. Соціальне страхування у 

разі нещасного випадку, отримання виробничої травми не передбачалось. 

Медичне обслуговування також бажало кращого, адже гарантувався лише 

мінімум медичних послуг (надання лікарської допомоги, бинти, зеленка, 

найпростіші пігулки).  

На визначення виду занять працівника впливав його стан здоров’я та 

трудові здібності. Як правило, дужих та здорових розбирали приватні 

господарі, а немічних відправляли на підприємства. Остарбайтер міг опинитися 

в групі (якщо працював на виробництві) або ж залишитися працювати у 

приватного господаря. Приблизно 30% із СРСР працювала в сільському 

господарстві; 8,3% - у видобувній промисловості; 29,2% - на металургійних 

підприємствах; 3,7% - у хімічній промисловості; 3,6% - на будівництві[5, с.164]. 

Глибинною причиною запровадження дискримінаційних обмежень 

соціальних та політичних прав остарбайтерів, жорстоких форм їх експлуатації 



на підприємствах Рейху стала базова суперечність між гострою потребою в 

трудових ресурсах в умовах війни та ідеологічними стереотипами нацистів 

стосовно «расово неповноцінного населення» захоплених територій СРСР. І 

хоча впродовж війни законодавство щодо «східних робітників» під тиском 

політичних та економічних чинників зазнавало постійних змін, все ж 

остарбайтери продовжували залишатися найбільш пригнобленою й безправною 

категорією іноземних робітників у Рейху. 

На зміну правового становища остарбайтерів впливали зовнішні об’єктивні 

чинники. До суб’єктивних чинників можна віднести діяльність самих 

остарбайтерів, які різноманітними засобами намагалися покращити своє 

становище. Для виживання в сільському господарстві остарбайтеру важливо 

було створити більш «комфортні» умови життя, ніж прописані в законодавстві, 

а отже, активно адаптуватися. Цьому допомагала комунікативність його 

працівників, завдяки якій вони зуміли налагодити відпочинок, вивчити мову на 

рівні розуміння та підтримували віру в перемогу. 

Для виживання в колективі, хоча й різнонаціональному, важливою була 

мета, що об’єднувала всіх. Для працівників, що опинилися в неволі, це – 

ненависть до фашистів, прагнення миру, закінчення війни, повернення додому. 

Тому між працівниками різних національностей існували взаємодопомога та 

підтримка.  

Залежно від конкретних обставин та властивостей характеру людини 

поведінкова стратегія остарбайтерів набувала найрізноманітнішого характеру:  

від покірного виконання всіх вимог – до ігнорування численних обмежень, 

протестів, втеч та створення антинацистських підпільних організацій серед 

примусових робітників. В одному випадку поведінковою стратегією 

остарбайтера була адаптація до нових умов, яка полягала у вивченні мови, 

сприйнятті місцевих культурних традицій, налагодженні контактів із 

представниками німецького населення та інших груп іноземних робітників. В 

іншому – ізоляція у своїй соціокультурній групі співвітчизників[5, с.167]. 



Зростання потреби Німеччини у військовій продукції, підвищенні 

продуктивності праці остарбайтерів вплинула на становище останніх. У 

листопаді 1943 р. працівники отримали право з дозволу керівництва виходити 

за межі табору. В березні 1944 р. їх заробітна плата була зрівняна з зарплатою 

поляків і лише в кінці 1944 р. з іншими працівниками; зрівняно оподаткування, 

забезпечення одягом; надавалося право на премії тощо. Було заборонено тілесні 

покарання, спрощено порядок реєстрації шлюбу, покращені умови харчування, 

відмінено носіння знаку “ost”, дозволялося організовувати представництва 

інтересів остарбайтерів. Втім, на практиці остарбайтери з СРСР залишалися 

найбільш безправними з-поміж інших. До них застосовували дискримінаційні 

норми, що стосувалися особистих, трудових, соціальних прав. Норми 

харчування, оплати праці, режиму не забезпечували робітників мінімумом для 

проживання та виконання трудових обов’язків. За порушення норм вони 

підлягали жорстокому покаранню – направленню в концтабір, застосуванню 

фізичної сили чи смертної кари. У таких умовах остарбайтерам необхідно було 

навчитися виживати та захистити себе від принизливого ставлення їхніх 

«господарів». Переосмислення німецькою владою ставлення до остарбайтерів 

до закінчення війни так і не відбулося[2, с.10].  

Висновок. Нацистська політика в Україні, створення життєвого простору 

для Німеччини супроводжувалася перетворенням місцевого населення на 

дешеву робочу силу, формуванням нової страти в німецькому суспільстві – 

остарбайтерів. Аналіз німецькогозаконодавства свідчить про меншовартість 

остарбайтерів у порівнянні з іншими працівниками. Українці мали обмежену 

правоздатність, отримували нижчу заробітну плату, були позбавлені соціальних 

пільг, низки прав. Непомірна праця підривала їх здоров’я. Спроби вийти за 

межі свого правового становища жорстоко каралась. Та не зважаючи на 

«рабське» становище, позбавлення права на свободу вибору остарбайтери 

навчилися виживати. 

В умовах автономного існування людині допомагали такі фактори, як 

особистісні риси, комунікативність, професійні якості, вміння підтримувати 



силу волі, віру. У колективі комунікативність, взаємопідтримка, підтримання 

традицій, вивчення місцевих умов та часткові знання наук, необхідних для 

виживання, створювали можливість працівнику підвищити правовий статус.  
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