
Лекція 23.  

Тема: Україна в перші повоєнні роки. 

 

1. Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР. 

2. Український визвольний рух у 1944-1950-х рр. Велика блокада. 

    Василь Кук. 
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    1. Після воз’єднання Західної України з УРСР у регіоні було створено шість областей: 

Волинська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Дрогобицька   (з 1959 р. об’єднана 

з Львівською) і Станіславська (з 1962 р. – Івано-Франківська).  Ставилося завдання у 

короткий термін здійснити їхню індустріалізацію, колективізацію сільського 

господарства та «культурну революцію». 

     Закріпивши за собою Західну Україну в міжнародно-правових актах СРСР деякий час 

не міг встановити над нею свій  фактичний контроль. Тут палахкотіло полум’я 

національно-визвольної боротьби.  

      За таких умов відбувалася радянізація Західної України. Її суть полягала в 

уніфікації соціально-економічного, політичного, культурного та усіх інших сторін 

життя у відповідності з нормами, виробленими радянським режимом у 

Наддніпрянській Україні.  

       Індустріалізація передбачала відбудову старих та розвиток нових галузей. 

Здійснювалася реконструкція та вдосконалення традиційних нафтогазової та 

деревообробної промисловості; розвивалися нові галузі - металообробної, машино - і 

приладобудівної. Планувалося побудувати заводи: автобусний, автонавантажувачів, 

електроламповий, телеграфної й телефонної апаратури, підприємства  легкої і 

харчової промисловості. У 1949 році побудовано найбільший тоді в СРСР і Європі                       

магістральний газопровід Дашава – Київ.  

          Індустріалізація дала можливість значно підвищити промисловий потенціал краю. 

На кінець четвертої п’ятирічки Львів перетворився на потужний промисловий центр. 

Випуск промислової продукції у три рази перевищив довоєнний рівень. В той же час у 

післявоєнний період спостерігається повільний розвиток харчової та легкої 

промисловості. На кінець 1945 р. було введено в дію сотні середніх і малих підприємств.    

     У середині 1948 р. почалося здійснення суцільної колективізації, яка відбулася у 

стислі строки. До середини 1950 р. було створено 7190 колгоспів, які  об’єднували  98% 

всіх  селянських господарств. Незважаючи на всі зусилля врожаї в цей період залишалися 

бажати кращого. Причини полягали у тиску влади, яка давала вказівки,що і коли робити, а 

також у слабкості матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів. 



      Було ліквідовано неписьменність, введена безкоштовна освіта. 

Важливим наслідком радянізації було подолання вікової економічної відсталості  

західноукраїнських земель. 

       Радянізація західноукраїнських земель супроводжувалася, як і  радянізація основної 

частини України, масовими репресіями. Опір радянській владі дорого коштував 

населенню. Всього з 1944 р. по 1952 рр. у західних областях було репресовано майже 500 

тис. українців. Тисячі людей було вислано до Сибіру та Казахстану. 

       2. Значна частина населення Галичини не бажала відновлення радянської влади та 

виступила проти радянізації. Головною силою у боротьбі з радянською владою була 

ОУН-УПА. Почався останній етап їх діяльності.  

     Сподівання партійно-радянського керівництва республіки в короткі терміни знищити 

залишки банд «українських націоналістів» не виправдалися. Суттєвою помилкою 

офіційної влади було сліпе небажання бачити в повстанському русі його всенародний 

характер, а не окремі групи «бандицьких формувань».  

       Після капітуляції Німеччини ОУН(М) згорнула бойову діяльність у західних областях 

України. УПА під контролем ОУН(Б) продовжувала боротьбу, перейшовши до 

терористичної й диверсійної діяльності. 

        Збройні формування УПА намагалися чинити опір Червоній Армії. Водночас 

бойовики ОУН розгорнули дії проти місцевих, державних та партійних органів і тих хто їх 

підтримував. Під егідою вермахту створювались українські національні збройні 

формування. Під проводом ОУН створювались нелегальні національно-державні 

структури, які протистояли органам радянської влади.  

    Керівництво держави вирішило повною мірою скористатися кампанією із проведення 

виборів до Верховної Ради СРСР, які мали відбутися в лютому 1946 року, для придушення 

самостійницького руху. Згодом у середовищі українського підпілля ці вибори були 

названі «великою блокадою».   

      Узимку 1945-1946 рр. проти боївок націоналістів було проведено чимала 

спецоперацій. Наслідком стало припинення бойової діяльності УПА по всьому регіону, за 

винятком Карпат і Полісся. Повстанці перейшли до підпільної боротьби. 

         Наприкінці 1946 р. командир УПА Роман Шухевич отримав від Головної 

визвольної ради (утворена влітку 1944 р. як політичний центр національної боротьби) 

директиву про реорганізацію повстанської армії. Враховуючи ситуацію, було прийнято 

рішення про виведення з України підрозділів УПА в Західну Німеччину й Австрію. 

Протягом 1945-1948 рр. Україну покинуло близько 50 тис. осіб. Органам державної 

безпеки і внутрішніх справ з розрахунком на обіцяну амністію добровільно здалося          

41,8 тис. осіб.  

        На початку березня 1947 р. партійну організацію України замість М. Хрущова очолив 

Л. Каганович. Він зробив ставку на репресії проти сімей повстанців та місцевого 

населення, які надавали допомогу повстанцям і розглядалися як «бандпосібники». У 1944-

1952 рр. включно було заарештовано 134 тис., вбито 153 тис., вислано довічно за межі 

України  203 тис. осіб.   

      Із свого боку, повстанці вчинили за ці роки 14, 5 тис. диверсій і терористичних акцій, у 

ході яких загинуло не менше 30 тис. осіб.  

    Службою безпеки ОУН здійснювалися акції не тільки проти радянських військових. 

Загинули, або були покалічені тисячі ні в чому не повинних людей. Це – лікарі, вчителі, 

інші спеціалісти, відряджені в західну Україну зі східних областей УРСР або з Росії. Вони 

допомагали місцевому населенню будувати нове життя, не бачили за собою ніякої 

провини та й справді її не мали. 

      Протистояння сторін тривала до початку 1950-х рр. Після смерті Романа Шухевича у 

1950 р. командиром УПА став Василь Кук. В 1954 р. він був заарештований і відсидів у 

радянських в’язницях і таборах, не дочекавшись суду, шість років. Останні роки проживав 

у Києві. Помер у 2007 р. 


