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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 
У дисертації надано комплексну характеристику повоєнних репресій 

тоталітарного режиму проти населення на всій території України. На основі 
результатів з’ясовано, що масові експропріації, розкуркулювання, колективізація, 
позбавлення прав вільного пересування, обмеження в політичних правах, 
депортації тисяч людей та цілих народів – усе це характеризувало повоєнну 
тоталітарну державу. 

Вся система трималась на насильстві та приховуванні правди від своїх 
громадян. Комуністична партія перебувала на становищі єдиної неподоланої 
політичної сили в країні, монополіста в усіх сферах суспільного життя і, щоб 
не втратити своє панування, застосовувала різноманітні форми насилля та 
репресій. Перемога у війні аж ніяк не спонукала владу відмовитися від 
репресивної політики. Навпаки, на новому історичному етапі вона набула більш 
витончених, «цивілізованих», однак не менш ганебних форм. Засобами репресій 
в Україні утвердився сталінський тоталітарний режим. 

Історіографічно-археографічний аналіз літератури, яка побачила світ за 
останні роки в Україні, має ґрунтовний фактологічний характер та надав змогу 
автору зробити узагальнююче дослідження проблеми. Працюючи з раніше 
закритими фондами архівів, удалося значно розширити джерельну базу 
дослідження, ввести до наукового обігу ряд раніш неопублікованих документів. 

Основною особливістю повоєнних репресивних акцій України є те, 
що вони завжди мали «антинаціональне» забарвлення. Обвинувачення в 
«націоналізмі», «українському шовінізмі», «націоналістичних ухилах», у 
співчутті «націоналістичній контрреволюції» є універсальний засіб репресивно-
каральних органів. Повоєнні політичні репресії супроводжували всю територію 
України. Тільки близько 180 тисяч жителів України заарештовані, що склало 
25 % від загальної кількості заарештованих у СРСР. У цілому в Україні за 
1946-1953 рр. загальна кількість постраждалих склала 700-800 тис. осіб, 
незаконно репресованих – 200-250 тис. 

Характер повоєнних репресій значно проявлявся стосовно регіональних 
особливостей. Так, у західних областях проводилась активна боротьба з 
націоналістичним підпіллям, насильницька колективізація на селі. В прикордонних 
областях створювалась система спеціальних перевірно-фільтраційних таборів, 
в яких утримувалась більшість репатріаційного контингенту. Найбільш високий 
процент заарештованих із числа репатріантів та військовополонених від 
загальної кількості припадає на промислово розвинуті області: Харківську, 
Запорізьку, Дніпропетровську, Сталінську та Ворошиловоградську. На півдні 
здійснювалось переслідування та виселення людей різних національностей, 
яким інкримінувалося підтримка Німеччини. Репресивні заходи в східних, а 
також Ізмаїльської і Чернівецької областях особливо активно проводилися 
владою під час повоєнного голоду. 
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Найбільш масового характеру повоєнні репресії набули в перші повоєнні 
роки проти зрадників і підсобників-окупантів, націоналістичного підпілля, 
національних меншин, українського селянства. Державна каральна система, 
масові акції залякування населення служили головним засобом забезпечення 
політики тоталітарного режиму на Західній Україні; 

Політичні репресії спрямовувались проти всіх прошарків населення, але 
більш усього проти селянства. Кількість заарештованих колгоспників та 
одноосібників, згідно зі статистикою МДБ УРСР, у повоєнний період склала 
близько 50 % від загальної кількості заарештованих. Особливо тяжко на селянах 
відбивалися репресії, пов’язані з примусовим проведенням хлібозаготівель, 
що стали однією з основних причин виникнення і поширення повоєнного 
голоду. Головними формами повоєнних репресій проти села стали виселення, 
притягнення до кримінальної відповідальності, відправка до таборів. 

Значне місце в здійсненні репресивної політики відіграла діяльність 
українських національних культурних діячів, унаслідок чого в поле зору 
органів НКВС-КДБ попали чисельні представники української інтелігенції. 
Розгорнуто кампанії з викриття націоналізму і його виразників у культурному 
середовищі, проти «схиляння перед іноземщиною». У зв’язку з участю багатьох 
мільйонів людей у політиці терору виникла моральна деградація суспільства. 
Воно почало жити в умовах страху за можливе покарання, за неминучі репресії 
стосовно інакомислячих. 

Терором і репресіями колишня влада намагалась залякати і зламати 
населення, вишукуючи часто міфічних «ворогів народу» та створення в уяві 
слідчих неіснуючі організації. Репресивно-каральний апарат повоєнного 
періоду добре навчений, як зліпити образ «ворога народу», «шпигуна», 
використовуючи традиційні методи наклепів, тортур, знущань. Антигуманна 
суть і методи сталінської політики спричинили деформацію соціалістичної 
законності, порушення громадських і моральних норм у повоєнний період. 
Невід’ємною складовою частиною сталінського тоталітарного режиму є 
радянська антинародна судова система, характерною рисою якої відверто 

цинічне потоптання елементарних людських прав і особливо права на життя. 
Деформація законодавства, посилення репресивно-каральних заходів у державі 
звело нанівець правову захищеність громадян, сприяло встановленню 
тоталітаризму. 

Лише в роки незалежності України з’явилася можливість розкриття 
жахливої «білої плями» минулого нашого народу, що дало можливість 
значно глибше зрозуміти аспекти проблеми. 

Напрямками подальшого дослідження проблеми можуть стати аналіз 
розподілу репресованих за віковими та фаховими показниками, галузями 
народного господарства, окремими роками та періодами. Розкриття 
демографічних наслідків репресивної політики, місця та ролі окремих силових 
структур, партійного апарату, визначення та реабілітація нових імен, незаконно 
репресованих владою. 


