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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. 9 квітня 2015 р. Верховна Рада України 
прийняла «декомунізаційний законодавчий пакет». Метою цих новацій була 
реформа політики пам’яті, яка включала такі завдання, як подолання спадщини 
тоталітарних, комуністичного та нацистського, режимів, відновлення прав жертв 
політичних репресій, встановлення правомірності боротьби за незалежність і права 
людини, трансформацію вшанування пам’яті про Другу світову війну (ДСВ) 
відповідно до європейської культури пам’яті та відкриття архівів репресивних 
органів Радянського Союзу. 

Один із зазначених нормативних актів, а саме Закон України «Про доступ до 
архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 
років», дав поштовх активізації досліджень особливостей репресивної політики 
комуністичного режиму в СРСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік) та 
історії радянських спецслужб. Удоступнення фондів, що були раніше обмежені для 
наукового використання, створило умови для появи низки праць, які уточнювали, 
розвивали й порушували нові дослідницькі питання та гіпотези. Були видані 
збірники документів, які суттєво розширювали можливості дослідження таких тем, 
як «Українська революція», кримськотатарський національний рух 1917–1920-х рр., 
Голодомор, «Великий терор», історія ДСВ, польсько-українські взаємини 1930-х та 
1940-х рр., ліквідація Української греко-католицької церкви на Закарпатті, аварія на 
Чорнобильській АЕС тощо. 

Процес переосмислення радянської спадщини та цілий комплекс пов’язаних із 
ним питань, наприклад, відображення подій ДСВ та повоєнної історії в експозиціях 
музеїв, засвідчили необхідність продовження змістовніших досліджень таких 
складових репресивної політики радянського комуністичного режиму, як депортації 
(прикладом актуальності та зв’язку з практичним застосуванням результатів 
наукових досліджень радянських примусових виселень є видання Національного 
музею історії України у Другій світовій війні). 

Прийняття змін до закону про реабілітацію жертв політичних репресій 
актуалізувало необхідність ґрунтовніших досліджень радянських депортацій, 
особливо періоду після ДСВ. Можливість отримання статусу осіб потерпілих від 
репресій, а це – наприклад, діти, народжені у сім’ях виселених до Сибіру чи 
Центральної Азії, безпосередньо вплинуло на порушення низки дослідницьких 
питань, заснованих на практичній площині вивчення особливостей сталінських 
примусових виселень.  

Водночас після відкриття архівів репресивних органів СРСР дослідження 
сталінських депортацій здебільшого фокусувалися навколо напрацьованої 
історіографії. Поза кількома спеціальними статтями інформаційний потенціал 
удоступнених документів радянських спецслужб залишався практично не 
реалізованим. 

У вивченні сталінської депортаційної політики післявоєнного періоду 
особливе місце займає операція «Запад» або ж «Захід», як часто подають її 
українізовану назву у вітчизняній історіографії. Після примусових виселень 
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«репресованих народів», здійснених на завершальному етапі ДСВ, вона є першою 
масовою операцією. Дослідження генези, планування, особливостей проведення, 
результатів і наслідків операції «Запад» не тільки дозволять ґрунтовніше 
проаналізувати практику застосування наступних масових виселень із західних та 
південних регіонів СРСР, але й матимуть практичне значення.  

Важливо зазначити, що поки в архівних фондах радянського періоду не 
виявлено жодного свідчення вживання українського варіанту назви операції 
«Запад». Зважаючи на необхідність дотримання принципів історизму, видається 
доречним використовувати в дисертаційному дослідженні оригінальний криптонім 
радянських спецслужб – «Запад».  

Аналіз фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України, в 
якому зберігається комплекс свідчень про примусові виселення, є важливим етапом 
у процесі досліджень депортаційної політики Радянського Союзу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в рамках реалізації плану службової діяльності Галузевого державного 
архіву Служби безпеки України в частині проведення науково-тематичної розробки 
фондів, підготовки довідкового апарату, науково-пошукової роботи і видавничої 
діяльності та має прикладне, практичне значення. 

Метою дисертації є дослідження особливостей депортаційної операції 
«Запад» жовтня 1947 р., коли з території семи областей Західної України відбулося 
масове виселення населення, на основі аналізу фондів Галузевого державного архіву 
Служби безпеки України. 

Досягнення зазначеної мети ґрунтується на вирішенні таких дослідницьких 
завдань:  

– вивчити стан розробки проблеми в історіографії, джерелознавчих 
дослідженнях та репрезентації операції «Запад» в археографічних 
виданнях; 

– проаналізувати інформаційний потенціал фондів Галузевого державного 
архіву Служби безпеки України та визначити методологічні підходи до 
наукового використання зазначеного комплексу джерел; 

– дослідити особливості радянських примусових виселень українського 
населення Західної України напередодні депортаційної операції жовтня 
1947 р.; 

– встановити можливі причини, підстави та передумови прийняття рішення 
про проведення операції примусового виселення у 1947 р.;  

– визначити основні етапи підготовки операції «Запад», з’ясувати їхні 
особливості, зокрема дотримання режиму конспірації;  

– простежити динаміку та результати безпосереднього розгортання операції 
«Запад» 21–26 жовтня 1947 р.;  

– проаналізувати вплив депортаційної операції на український визвольний 
рух, місцеве населення та роботу радянських спецслужб;  

– запропонувати напрями подальших досліджень радянської депортаційної 
політики за результатами проведеного вивчення інформаційного 
потенціалу архівних джерел радянських спецслужб. 
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Об’єктом дослідження є депортаційна політика Радянського Союзу на 
території Західної України після завершення Другої світової війни (1945–1952 рр.). 

Предметом роботи є дослідження особливостей ґенези, планування, 
проведення та наслідків депортаційної операції «Запад» жовтня 1947 р. на основі 
аналізу інформаційного потенціалу фондів радянських спецслужб Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з березня 1947 р. до 
грудня 1947 р. – від початку генези ідеї проведення масової депортаційної операції 
та до моменту фіналізації – надсилання документів вже висланих сімей на рішення 
Особливої наради при Міністерстві державної безпеки Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік (ОСО МДБ СРСР) наприкінці цього ж року. 

Територіальні межі дослідження визначені територією проведення операції 
«Запад» у жовтні 1947 р., а саме 7 областями (на момент проведення депортації: 
Волинська, Дрогобицька, Львівська, Ровенська, Станіславська, Тернопільська та 
Чернівецька) Західної України. Сьогодні це територія 6 областей сучасної України 
(Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька) та 
одного воєводства Республіки Польща (Підкарпатське воєводство).  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому що: 
Вперше:  

– здійснено комплексний аналіз та окреслено інформаційний потенціал 
архівних документів радянських спецслужб із фондів Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України;  

– введено до наукового обігу ряд нововиявлених нормативних актів 
НКВС, НКДБ, МВС та МДБ як союзного, так і республіканського рівнів, 
якими регламентовано відновлення та продовження примусових 
виселень місцевого населення Західної України впродовж 1944–1952 рр.; 

– розширено знання про комплекс архівних джерел до дослідження масових 
депортацій українського населення Західної України завдяки здійсненому 
джерелознавчому аналізу матеріалів перлюстрації кореспонденції тощо;  

– розроблено класифікацію та визначено етапи заходів депортаційної 
політики Радянського Союзу, а також роль і місце операції «Запад» у 
комуністичних репресіях; 

– встановлено основні цілі й завдання депортаційної операції «Запад», 
перш за все спрямовані на придушення антикомуністичного Руху Опору;  

Уточнено:  
– особливості планування та підготовки депортаційної операції «Запад»; 
– використання методу примусових виселень як елементу 

протиповстанської боротьби радянських спецслужб; 
Отримали подальший розвиток:  
– дослідження цілей, завдань, методів та особливостей реалізації 

радянської депортаційної політики на території Західної України; 
– архівознавчі студії інформаційного потенціалу архівних фондів 

колишніх радянських спецслужб та особливостей наукових досліджень з 
їхнім використанням щодо вивчення депортаційної політики СРСР. 
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Практичне значення отримані результати дисертаційного дослідження 
мають для актуалізації та подальшого наукового вивчення депортаційної політики 
Радянського Союзу. Встановлені факти та особливості здійснення репресивної 
політики на території Західної України у 1947 р. дозволяють на новій 
методологічній основі проаналізувати операції з примусових виселень, проведених у 
СРСР у наступні роки. Отримані результати досліджень можуть використовуватись 
у навчальному процесі освітніх закладів. Основні положення дисертації стануть у 
нагоді при підготовці академічних курсів, навчальних посібників, довідників та 
монографій, а також для роботи Національної комісії з реабілітації. Результати, 
отримані під час проведення дослідження, вже знайшли відображення в 
експозиційній та просвітницькій роботі Національного музею історії України у 
Другій світовій війні та матимуть важливе значення для інших закладів культури із 
тематично пов’язаними експозиціями. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 7 міжнародних і 
всеукраїнських конференціях, а також наукових семінарах: Всеукраїнська наукова 
конференція «Великий терор і масові репресії в Україні 1920–1950 рр. XX ст.» 
(Львів, 2018), Міжнародна наукова конференція «Озброєний антикомуністичний 
опір у Центральній та Східній Європі (1944–1953 рр.): політичні, військові, правові 
та етичні аспекти» (Стара Лесня, Словацька Республіка, 2018), Міжнародна 
конференція «Тих років історія не забуде… Польсько-радянські відносини під час 
Другої світової війни» (Варшава, Республіка Польща, 2019), Наукова конференція 
«Депортації в системі злочинів тоталітарного комуністичного режиму (до 75-х 
роковин депортації кримських татар та початку депортації українського населення з 
території Польщі)» (Львів, 2019), Міжнародна наукова конференція «Національна 
політика комуністичного режиму СРСР в Україні у роки Другої світової війни. До 
75-річчя вигнання нацистських окупантів і завершення окупації України 
комуністичним режимом» (Київ, 2019), Міжнародна наукова конференція «Архіви 
комуністичних спецслужб: формування, використання, інтерпретації» (Київ, 2019), 
Міжнародний науковий семінар «15 щорічний дослідницький Данилів семінар про 
сучасну Україну (15th Annual Danyliw Research Seminar on Contemporary Ukraine)» 
(Оттава, Канада, 2019). Окрім того результати, отримані під час проведення 
дисертаційного дослідження, були представлені під час панельної дискусії «Вигнані. 
Переселенсько-депортаційні акції радянської і польської влади. 1944–1951 рр.» 
Національного музею історії України у Другій світовій війні (Київ, 2019) та 
наукових семінарах Центру досліджень визвольного руху (Львів–Київ, 2020). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження було опубліковано 
11 наукових публікацій. Із них 4 – у періодичних виданнях, включених до Переліку 
наукових фахових видань України, 2 – у періодичних закордонних виданнях, 
включених до міжнародних індексованих наукометричних баз.  

Структура дослідження базується на хронологічно-проблемному підході, 
відображаючи особливість визначеної мети та завдань. Дисертація складається з 
анотації, вступу, 3 розділів (9 підрозділів), висновків, списку використаних джерел 
та літератури, а також 8 додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження 
становить 316 сторінок, з яких 165 сторінок – основний текст (8,7 авторські аркуші), 
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49 сторінок – список використаних джерел та літератури (432 позиції) та 86 сторінок 
додатків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, 
завдання, об’єкт і предмет, окреслено хронологічні та географічні межі. 
Сформульовано наукову новизну, висвітлено практичне значення дисертації, подано 
відомості про апробацію її результатів. 

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методологія 
дослідження» присвячений аналізу історіографічного доробку з теми, 
характеристиці джерельного комплексу, підходам та методам дослідження й містить 
три відповідні підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми» з’ясовано ступінь наукового 
вивчення проблеми, визначено три історіографічні періоди: 1960-ті – кінець 1980-х рр.; 
початок 1990-х – середина 2010-х рр.; початок 2010-х – 2020 рр. 

Перший період позначений появою нечисленних публікацій західними 
дослідниками, які намагалися на основі обмеженої джерельної інформації 
розглянути питання радянських масових депортацій. Особливо варто відзначити 
працю Р. Конквеста «Soviet deportations of nationalities»1, що вийшла друком у 
1960 р. у Лондоні.  

Другий етап розпочався після так званої архівної революції кінця 1980-х – 
початку 1990-х рр. Відкриття архівів в Радянському Союзі уможливило появу 
численних досліджень, присвячених проблематиці примусових виселень. Завдяки 
цьому дослідникам вдалося в загальних рисах встановити характер радянських 
примусових виселень, окреслити механізми реалізації депортаційної політики та 
визначити орієнтовний порядок кількісних показників цієї категорії репресованих. 
Окремими результатами опрацювання доступних архівних фондів стали численні 
видання збірників документів. Дослідження, здійснені на основі удоступнених на 
початку 1990-х рр. архівних фондів, вже й самі стали предметом не одного 
історіографічного аналізу, а їхні результати були опубліковані або як частина 
наукових видань, або як окремі розвідки. Узагальнюючий характер результатів 
другого історіографічного періоду був підсумований у монографіях П. Поляна2, 
І. Винничука3, Й. Надольського4, С. Цєсєльського, Ґ. Грицюка, А. Сребраковського5. 
Також своєрідним узагальненням другого етапу історіографії досліджень масових 
депортацій в СРСР можна вважати збірники документів. Попри те, що практично у 

1 Conquest R. Soviet deportations of nationalities / R. Conquest. – London: MacMillan & Co Ltd, 1960. – 203 р. 
2 Полян П. Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР / 
П. Полян. – М.: Изд-во “ОГИ-Мемориал”, 2001. – 328 с. 
3 Винниченко І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання / І. Винниченко. – К.: Рада, 
1994. – 126 с. 
4 Надольський Й. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях 
України (1939–1953 рр. рр.): Монографія / Й. Надольський. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-
ту ім. Лесі Українки, 2008. – 260 с. 
5 Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A. Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim / 
S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski. – Toruń, 2004. – 508 s. 
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всіх виданнях архівних джерел свідчення про операцію подано фрагментарно, варто 
відзначити збірники, в яких містилася важлива інформація до дослідження операції 
«Запад», які були видані за редакції та упорядкування П. Поляна, І. Біласа, 
В. Сергійчука, М. Бугая, Ю. Сливки6.  

Третій етап розвитку історіографії з початку 2010-х рр. характеризується 
відкриттям невідомих раніше архівних документів (розвідки О. Бажана, О. Пагірі, 
І. Патриляка, В. Ільницького7), а також зверненням інтересу істориків до різних 
аспектів феномену радянських масових депортацій. З українських дослідників варто 
відзначити праці Т. Вронської8. Важливий внесок у дослідження операції «Захід» 
було зроблено О. Бажаном9.  

Водночас варто зазначити й появу робіт, автори яких (зазвичай російського 
походження: А. Статієв, М. Бугай10) намагаються раціоналізувати потребу в 

6 Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953: Суспільно-політичний та історико-
правовий аналіз [У 2 кн.] / І.Білас – К.: Либідь–Військо України, 1994. – Кн. 2. – 686 с.; Депортації. 
Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. рр. Документи, матеріали, спогади: [у 3 т.] / 
Упоряд. Ю. Сливка та ін. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 
Т. 1: 1939–1945 рр. рр. – 751 с., Т. 2. 1946–1947 рр. рр. – 540 с., Т. 3: Спогади. – 418 с.; Иосиф 
Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Документы, факты, комментарии / Вступ. 
ст., сост., послесл. Н. Бугай. – М.: Дружба народов, 1992. – 288 с.; «По решению правительства 
СССР...» (Депортация народов: документы и материалы»: документально-историческое издание / 
Сост. Н. Бугай, А. Тонов. – Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2003. – 927 с.; Сергійчук В. 
Депортації українців до Казахстану / В. Сергійчук. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2017. – 288 с.; 
Сталинские депортации. 1928–1953 / Под. общ. ред. А. Яковлева; Сост. Н. Поболь, П. Полян. – 
М.: МФД: Материк, 2005. – 904 с. 
7 Бажан О. Депортации населения Украины в Казахстан в 1930–1940-е годы в документах 
советских спецслужб / О. Бажан // Материалы круглого стола в рамках Международной научно-
практической конференции «Депортация народов в эпоху тоталитаризма: исторические уроки». – 
Караганды: «Болашак-Баспа», 2017. – С. 18–29; Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в 
українському визвольному русі (1945–1954): Монографія / В. І. Ільницький. – Дрогобич: Посвіт, 
2016. – 696 с.; Пагіря О. Операція «Захід» на Західній Україні у жовтні 1947 року [Електронний 
ресурс] / О. Пагіря // Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору». – Режим 
доступу: http://www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=299 – (дата звернення: 
29.11.2019). – Назва з екрана; Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське 
націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр. рр.): Монографія / І. Патриляк. – 
Львів, 2012. – 592 с. 
8 Вронська Т. Етнодемографічна катастрофа в Західній Україні: жовтень 1947 р. / Т. Вронська // 
Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 11. – С. 238–255; 
Вронська Т. Упокорення страхом: сімейне заручництво у каральній практиці радянської влади 
(1917–1953 рр. рр.) / Т. Вронська. – К.: Темпора, 2013. – 624 с.  
9 Бажан О. «…нам дорікнули у ЦК КП(б)У, що ми мало беремо…»: До 70-річчя масової депортації 
населення Західної України під кодовою назвою «Захід» / Вступна стаття та публ. О. Бажана // З 
архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2012. – № 2 (39). – С. 182–240; Бажан О. Операція «Захід» – 
апогей депортаційних акцій радянських спецслужб на західноукраїнських землях (1940–1950-і 
роки). / О. Бажан // Реабілітовані історією. Львівська область. – Львів: Астролябія, 2014. – Кн. 2: 
м. Борислав, Бродівський район. – С. 127–141; Бажан О. Операція «Захід»: до 75-річчя депортації 
населення Західної України у віддалені райони СРСР / О. Бажан // Україна ХХ ст.: культура, 
ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – С. 338–347. 
10 Бугай Н. 150 лет добровольному переселению корейцев в России: трансформации этнической 
общности (историография проблемы) / Н. Бугай // Историческая и социально-образовательная 
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проведенні масових депортацій і таким чином змістити акцент зі злочинного 
характеру цього типу репресій на необхідність більшовицького режиму у його 
застосуванні задля «умиротворення» територій, де діяли антикомуністичні Рухи 
Опору. 

Підсумовуючи стан наукового дослідження тематики, варто зазначити про 
значний обсяг опублікованих наукових праць, присвячених проблематиці 
депортаційної політики СРСР. Однак безпосередньо операція «Запад» є недостатньо 
репрезентованою в академічній літературі. Депортація жовтня 1947 р., попри 
наявність базових розвідок, які дають можливість ознайомитися з ключовими 
моментами та орієнтовними кількісними результатами, залишається серед 
малодосліджених заходів сталінських депортацій.  

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дисертаційного дослідження» розглянуто та 
проаналізовано фонди ГДА СБУ, розкрито їхній інформаційний потенціал для 
подальшого дослідження сталінської депортаційної політики та вивчення 
особливостей операції «Запад».  

Інформаційний потенціал архіву при дослідженні операції «Запад» є значним і 
це дає змогу продовжити вивчення як цієї депортації, так і політики застосування 
примусових міграцій сталінським режимом. Загалом за особливостями документів 
та справ, що становлять так званий «архів КГБ», всі фонди умовно можна 
розподілити на чотири блоки: 1) персоніфіковані фонди; 2) колекція друкованих 
видань; 3) нормативно-розпорядчі документи; 4) документи підрозділів НКВС–КДБ.  

У кожному з цих тематичних блоків представлені фонди, що містять джерела 
до дослідження історії операції «Запад». Інформаційна вагомість, насиченість, 
репрезентативність та кількість справ і документів для кожного із них є різною. 
Найінформативнішими для дослідження операції «Запад» є фонди четвертого блоку. 
Ключовими для дослідження примусових депортацій та операції «Запад» є 
документи Управління 2-Н МДБ, яке з 1947 р. було відповідальним за проведення 
депортаційних заходів (фонд 2). Саме у цьому фонді зберігаються справи, які дають 
можливість вивчити наказову та розпорядчу базу операції «Запад», протоколи нарад 
керівного складу репресивних органів, інструкції, розрахунки щодо необхідних 
ресурсів та забезпечення особовим складом (зокрема з партійних та інших органів 
СРСР), керівний склад операцій та опрацювати діловодчу складову операції. 
Зазначені справи фонду 2 стали ключовим підґрунтям для статей О. Бажана про 
операцію «Запад». Водночас цей інформаційний потенціал не може вважатися 
остаточно вичерпним. 

У фонді 10 зберігаються архівні матеріали колишнього 10-го відділу КДБ та 
його попередників, зокрема – відділу «А» НКВС–МДБ (1943–1953 рр.). Саме цей 
відділ з жовтня 1939 р. займався обліком слідчих справ та арештованих центральним 
апаратом і обласними управліннями МДБ УРСР; оперативним обліком 
антирадянських елементів і «агентурно-інформаційної мережі». Відділ «А» був 

мысль. – 2014. – № 1 (23). – С. 16–27; Statiev A. Motivations and Goals of Soviet Deportations in the 
Western Borderlands / A. Statiev // Journal of Strategic Studies. – 2005. – Vol. 28. – № 6. – Р. 977–1003; 
Statiev A. Soviet ethnic deportations: intent versus outcome / A. Statiev // Journal of Genocide Research. 
– 2009. – № 11(2–3). – Р. 243–264. 
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підрозділом, який здійснював не тільки накопичення статистичних відомостей про 
стан справ з обліковими справами на виселених, але й контролював правильність та 
повноту зібраних співробітниками радянських спецслужб даних, необхідних для 
прийняття рішення про депортацію тих чи інших осіб. Для дослідження операції 
«Запад» важливе значення має справа з даними на виселені «сім’ї ОУН». Саме у ній 
відображено статистичні результати з підготовки облікових справ на виселених та 
динаміку цієї роботи з червня 1947 р. і до кінця грудня 1948 р. 

Повне дослідження операції «Запад» неможливе без вивчення локального 
виміру депортації. Документи низових структур радянських спецслужб дають 
можливість отримати відповіді на низку питань. Перш за все, документи фондів 
обласних УМДБ дозволяють встановити механізми безпосередньої реалізації 
депортаційної політики та здійснити порівняльний аналіз виконання планів 
радянських союзних чи республіканських центрів щодо локальних чекістських 
практик. Унікальним за інформаційною вагомістю та насиченістю є фонд 73 
«УНКДБ–УКДБ в Тернопільській області». Порівняно з іншими фондами, що 
репрезентують обласний вимір діяльності радянських спецслужб, комплекс 
архівних документів з Тернопільщини є найповніше збереженим. 

Інформаційний потенціал фонду 9, який власне і становить третій тематичний 
блок ГДА СБУ, дозволяє не тільки виявити нормативні акти, які мають 
безпосередній стосунок до проведення операції «Запад», але й здійснити аналіз 
регламентування депортаційної активності в ширшій хронологічній перспективі від 
1944 до 1952 рр. 

Виявлений інформаційний потенціал фондів ГДА СБУ дає можливість 
верифікувати вже висунуті гіпотези, наприклад, щодо генези та ключових завдань 
операції «Запад», а також дати відповіді на цілу низку дослідницьких питань. 
Зокрема, відкритими залишаються питання про взаємозв’язок з акцією «Вісла» та 
наступними радянськими депортаціями в країнах Балтії та Молдові, вплив 
депортації на рівень підтримки місцевим населенням українського антирадянського 
руху опору, типовість чи унікальність депортаційних механізмів, використаних 
чекістами на території Західної України тощо.  

Комплекс архівних джерел, що зберігається в одинадцяти фондах ГДА СБУ та 
у фондах архівних підрозділів обласних управлінь СБУ, дає можливість суттєво 
розширити поле дослідження депортаційної операції «Запад». 

У підрозділі 1.3 «Методологія та теоретичні підходи дослідження 
радянських депортацій» проаналізовано теоретичні підходи до розгляду радянських 
депортацій, визначено методологію дисертаційного дослідження, базовану на 
засадничих принципах критики архівних джерел, історизму та об’єктивності.  

Методологія дослідження ґрунтується на загальноісторичному 
компаративному підході, а також поєднанні загальноісторичних методів зі 
спеціально-історичними та застосуванням підходів методу case studies (дослідження 
випадку). Основою проведення дисертаційного дослідження був комплекс 
джерелознавчих та архівознавчих методів у поєднанні з історично-критичним 
підходом. Під час опрацювання визначених завдань також застосовано елементи 
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історико-правового аналізу, контент та дискурс-аналізу, а також елементи 
квантитативного підходу в історичних дослідженнях. 

У другому розділі «Підготовча фаза операції» розглянуто особливості 
депортаційних практик напередодні операції «Запад», проаналізовано передумови та 
перипетії розгортання заходів з підготовки масового примусового виселення у 
1947 р, розкрито специфіку планування та організаційних заходів депортації. 

У підрозділі 2.1 «Передумови проведення (1944–1946 рр.)» розкрито 
використання радянськими спецслужбами методу примусових виселень як одного з 
інструментів боротьби проти українського визвольного руху у 1944–1946 рр. 
Протягом трьох років, як свідчать виявлені нормативні акти, рішення союзного 
рівня про депортаційну роботу були лише у 1944 р., обидва були ухвалені наркомом 
Л. Берією. У ще двох документах про застосування примусових виселень йшлося як 
про один із методів протиповстанської боротьби. За 1945–1946 рр. нормативні акти 
про депортації виявлені лише на республіканському рівні. Найбільш 
«продуктивним» був 1945 р. – 13 рішень. Динаміка рішень про застосування 
примусових депортацій до населення Західної України корелюється з кількістю 
депортованих впродовж 1944–1945 рр. та засвідчує суттєвий спад депортаційної 
роботи у 1946 р. Загалом за три роки було депортовано 14 729 сімей або 36 609 осіб.  

Примусові виселення 1944–1946 рр. можуть бути охарактеризовані як 
трирічна депортаційна кампанія, що розпочалася з кінця березня 1944 р., досягла 
свого піку у 1945 р. та пішла на спад у 1946 р.  

Депортаційна кампанія 1944–1946 рр. з одного боку засвідчила 
результативність застосування методу примусового виселення, а з іншого – низку 
проблемних питань, які керівництво радянських спецслужб намагалося усунути за 
допомогою видання відповідних нормативних актів. 

У підрозділі 2.2 «Розгортання депортаційних заходів (травень–серпень 1947 р.)» 
проаналізовано комунікацію між партійним керівництвом і радянськими 
спецслужбами на трьох рівнях (область–республіка–Союз), а також комплекс 
заходів, спрямований на відновлення та продовження депортаційної кампанії 
попереднього етапу.  

Можна стверджувати, що прибуття в Радянську Україну нового першого 
секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича призвів до суттєвої активізації 
протиповстанської боротьби. Одним із важливих її елементів повинно було стати 
примусове виселення сімей українських підпільників та прихильників українського 
визвольного руху. Попри те, що на республіканському рівні було прийнято директиву 
№ 50, створено спеціальну групу в управлінні 2-Н для організації депортаційної 
роботи у форматі щоденних чекістських заходів, ці спроби розгортання примусових 
виселень не дали тих результатів, яких вимагало партійне керівництво.  

Впродовж чотирьох місяців 1947 р., з травня до серпня, республіканські 
комуністичні спецслужби видали п’ять директив, які мали активізувати роботу з 
репресій сімей активних учасників українського визвольного руху через їхнє 
примусове виселення. Прийнятий у серпні 1947 р. наказ МДБ СРСР, який 
передбачав проведення одномоментної операції у визначений проміжок часу, з 
чітким плануванням і відповідальними, призвів до трансформації способу 



10 
 
проведення підготовчих заходів та суттєво активізував планування та розгортання 
організаційного і ресурсного забезпечення майбутнього масового виселення. Поза 
всяким сумнівом, акція «Вісла» слугувала своєрідним прикладом «остаточного 
вирішення питання». 

У підрозділі 2.3 «Планування та організаційні заходи (серпень–жовтень 
1947 р.)» розглянуто комплекс організаційних заходів, спрямованих на 
безпосередню підготовку до проведення депортаційної операції.  

Весь комплекс заходів, здійснених МДБ у вересні–жовтні 1947 р., можна 
згрупувати за трьома напрямами: організаційним, нормативно-розпорядчим та 
ресурсно-логістичним. Ключовою складовою для відповідальних за проведення 
депортації органів МДБ стали організаційні заходи. Основні зусилля органів були 
перш за все спрямовані на документальне забезпечення операції (масове 
оформлення облікових справ на сім’ї, плановані до виселення). При цьому 
керівництвом МДБ була дана вказівка передбачити для виселення також і резервні 
сім’ї, за рахунок яких планували покрити недостачу через втечі чи невиявлення 
родин з основного переліку та виконати і перевиконати план. 

Здійснювати виселення повинні були сили у кількості 70 151 особи (майже 
стільки ж, скільки планували депортувати). Організаційні та підготовчі заходи 
органів МДБ, попри постійні нагадування керівництва щодо необхідності 
дотримання конспірації, не пройшли непоміченими. Порушення дисципліни з боку 
чекістів, а також накопичення чималого людського та технічного ресурсу, 
необхідного для проведення примусового виселення, спричинилися до фактичної 
розконспірації депортаційних планів серед населення Західної України. Унаслідок 
частина мешканців семи областей почала готуватися до можливого майбутнього 
виселення у «віддалені райони СРСР». 

У третьому розділі «Проведення операції «Запад» розглянуто хід операції, 
висвітлено ключові завдання та особливості завершального етапу депортації та 
проаналізовано архівні свідчення щодо кількісних результатів примусового виселення. 

У підрозділі 3.1 «Перебіг депортаційної операції (21–26 жовтня 1947 р.)» 
розкрито безпосередній перебіг операції «Захід» 21–26 жовтня 1947 р. Розглянуто 
хід депортації в областях Західної України, окреслено умови проведення, типові та 
надзвичайні моменти під час її реалізації.  

Попри складні погодні умови у деяких областях, операція почалась згідно з 
планом 21 жовтня 1947 р. (окрім Сторожинецького району Чернівецької області, де 
депортацію не було проведено). У більшості районів операція розпочалася о 6 
ранку, проте в частині міст та районів – набагато раніше. Щодвогодинні звіти про 
перебіг виконання масового виселення, які надходили з областей, узагальнювалися у 
формі «звітної довідки за результатами проведення операції по справі “Запад”», яка 
складалася з інформації за 38-а показниками. Окремо подавались звіти про фактичне 
завершення операції в кожній з областей. У цих звітах місцеве керівництво 
зазначало час завершення операції та її результати. Попри те, що масове виселення 
хотіли провести за один день, воно затягнулось набагато довше ніж планувалося.  

Аналіз доповідних обласного та районного рівнів засвідчив цілу низку 
нетипових особливостей операції «Запад», що не були відображені в узагальнюючих 
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документах, поданих рівнем вище. Спроби втеч та втечі депортованих фіксувалися у 
доповідних різних районів на всіх етапах проведення операції: під час «підняття» 
сімей, їхнього конвоювання та під час і після завантаження в ешелони, при цьому 
виокремлювалися постійні спроби місцевого населення рятувати від виселення 
малолітніх дітей. Були зафіксовані факти ухилення від участі в депортації, як 
правило, співробітників місцевих військкоматів. Під час проведення операції 
співробітники МДБ використовували депортаційні заходи з метою розвитку 
агентурної мережі як на місці, так і серед тих, кого виселяли. Основні втрати органів 
МДБ та залучених військових і партійних сил були понесені або через 
необережність при поводженні зі зброєю, або ж через випадкові сутички, зумовлені 
невчасною ідентифікацію один одного. Збережені документи свідчать, що окремо 
звітувалося і по лінії інших інституцій, залучених до проведення операції «Запад» 
(ВВ МДБ, МВС). 

У підрозділі 3.2 «Завершальний етап операції (жовтень 1947 р. – 1948 р.)» 
висвітлено діяльність радянських органів кінця жовтня 1947 р. – осені 1948 р.  

Ключовим завданням органів МДБ після завантаження примусово виселених 
впродовж 21–26 жовтня стає завершення комплексу заходів, передбачених 
нормативно-розпорядчими актами операції, а саме надсилання облікових справ на 
розгляд Особливої наради МДБ СРСР. Саме цей позасудовий орган і мав прийняти 
рішення щодо кожної депортованої сім’ї.  

Супутніми завданнями «органів» МДБ стали також пошукові заходи з 
виявлення тих, кому вдалося втекти та уникнути виселення під час операції, захист 
конфіскованого майна від атак українських повстанців, розшук та затримання 
депортованих, які втекли з місць спецпоселень. Діяльність органів МДБ на 
завершальному етапі операції «Запад» розтягнулася більш ніж до кінця 1948 р. 
Водночас саме до жовтня того ж року відбулася чергова трансформація 
депортаційних практик органів, як одного з елементів протиповстанської боротьби. 
Відновлення активної депортаційної кампанії проти «сімей оунівців» у форматі 
щоденної чекістської роботи стартувало у жовтні 1948 р. і стало фактичним 
завершенням останнього етапу операції «Запад». 

У підрозділі 3.3 «Підсумки та результати депортації «Запад» проаналізовано 
підсумки та результати депортації «Запад».  

Доповідну записку «Про підсумки операції з виселення сімей активних 
бандитів і націоналістів зі західних областей Української РСР» керівники операцією 
«Запад» С. Огольцов та С. Савченко подали зі Львова першому секретарю ЦК 
КП(б)У Л. Кагановичу та голові Ради міністрів Української РСР М. Хрущову 
25 жовтня 1947 р. Попри те, що депортація де-факто ще продовжувалася, у 
документі вже констатовано успішне проведення операції масового примусового 
виселення. Попри наявність у звітній доповідній низки неточностей та маніпуляцій, 
про які навряд чи могли дізнатися адресати, загалом вона створила у партійного 
керівництва позитивне та оптимістичне враження щодо досягнутих результатів. 

Попри відсутність чіткості у статистичних та кількісних показниках те, що 
керівництво операцією «Запад» свідомо маніпулювало з метою планового 
перевиконання плану прослідковується в усіх дотичних документах. Обласні УМДБ 
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отримували одні кількісні показники, натомість комуністичному керівництву 
подавали інші планові показники.  

На основі аналізу документів МДБ можна прийти до висновку, що ймовірність 
озброєного та організованого спротиву масовій депортації з боку підпілля була 
мінімальною. Визначальним фактором був кількісний потенціал сил українського 
визвольного руху. Водночас проведення операції «Запад» не тільки не призвело до 
ліквідації українського визвольного руху, але навпаки активізувало повстанську 
боротьбу. 

Підсумовування результатів операції «Запад» тривало впродовж перебігу 
примусового виселення спеціально створеними групами під координацією 
полковника М. Лєбєдєва та підполковника А. Кагановича, а узагальнені дані були 
підбиті у «звітній довідці за результатами проведення операції по справі “Запад”». 
Аналіз документів МДБ переконливо засвідчує, що потенційно остаточними 
кількісними результатами проведення депортаційної операції є дані зафіксовані у 
довідці «Про результати проведеної операції з виселення сімей оунівців і бандитів зі 
західних областей України» від 26 грудня 1947 р. 

Основні положення й висновки дисертаційного дослідження, визначені та 
сформульовані відповідно до мети та завдань, такі: 

– На основі проведеного аналізу історіографії радянської депортаційної 
політики встановлено, що попри значний обсяг академічних праць, присвячених цій 
тематиці, окремі її складові залишаються недостатньо дослідженими. Порівняно із 
масовими примусовими виселеннями періоду після Другої світової війни, такими як 
«Весна», «Прибой» чи «Юг», операція «Запад» є мало вивченою та менш знаною, 
жодного комплексного дослідження, присвяченого їй немає. Репрезентація архівних 
свідчень в опублікованих збірниках документів про цю масову депортацію є 
уривчастою. Встановлені істориками дані про операцію мають неповний характер, а 
низка дослідницьких питань, наприклад про передумови, розгортання депортаційної 
активності, результати etc, розкрито частково.  

– Опрацювання фондів ГДА СБУ засвідчило про чималий дослідницький 
потенціал щодо вивчення радянської депортаційної політики на території Західної 
України. Виявлені документи дають можливість досліджувати весь комплекс 
використання примусових виселень у діяльності радянських спецслужб з 1939 до 
1952 рр. Оскільки саме органи МДБ були відповідальними за проведення операції 
«Запад», а решта радянських інституцій забезпечували допоміжні та супутні 
завдання, наукове опрацювання фондів ГДА СБУ уможливлює здійснити спробу 
комплексного аналізу всіх етапів масової операції: від підготовки, планування та 
проведення – до оцінки результатів та підбиття підсумків. Основну джерельну базу 
роботи становлять фонди підрозділів МДБ УРСР: управління 2-Н, відділу «А», 
УМДБ Тернопільської, Львівської та Дрогобицької областей.  

– Здійснено верифікацію методико-теоретичної схеми депортаційних операцій 
і кампаній, зініційованої П. Поляном. На основі архівних матеріалів ГДА СБУ 
запропоновано запровадження ще одного типу депортаційних заходів, а саме – 
щоденної депортаційної активності. Отримана трискладова схема дозволяє докладно 
проаналізувати передумови реалізації операції «Запад». У ширшому контексті 
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депортаційних заходів масове примусове виселення жовтня 1947 р. постає одним із 
елементів довготривалої, дев’ятирічної, депортаційної кампанії, спрямованої проти 
«сімей оунівців». При цьому масові депортації виконували функцію одного з 
інструментів боротьби з українським визвольним рухом. 

Довготривала депортаційна кампанія проти «сімей оунівців» мала чотири 
складових – дві операції травня 1941 р. та жовтня 1947 р. (операція «Запад») та дві 
кампанії – 1944–1946 рр. та 1948–1952 рр. Унаслідок, за попередніми оцінками, 
загалом було депортовано 66 448 сімей у складі 205 938 осіб. Операція «Запад» 
стала кульмінацією – наймасовішим депортаційним заходом цієї кампанії. 

– Встановлено, що депортаційна кампанія, розпочата у березні 1944 р. на 
завершальному етапі Другої світової війни як один із елементів ширшої 
протиповстанської боротьби, стала провісником найбільшої масової операції з 
виселення місцевого населення Західної України у жовтні 1947 р. – операції 
«Запад». Проведення примусових виселень у 1944–1946 рр. свідчить про 
продовження використання інструменту депортацій у діяльності радянських органів 
та про наявність неабиякого досвіду його використання. 

– Розглянуто передумови відновлення радянських депортаційних заходів 
весною 1947 р. як одного із важливих інструментів боротьби проти українського 
визвольного руху. Реформа силового блоку, перерозподіл функцій між МВС та 
МДБ, а також вимога нового першого секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича в 
найкоротші терміни ліквідувати українське підпілля підштовхнули радянські 
спецслужби до якнайшвидшого відновлення масових депортацій. Ключову роль у 
відновленні депортаційних заходів відігравали керівні структури комуністичної 
партії на обласному, республіканському, і ймовірно, союзному рівнях.  

Планування та проведення акції «Вісла», певно, стало прикладом, що 
підштовхнув керівництво комуністичної партії та «органів» до відновлення 
застосування примусових виселень у форматі одномоментної масової депортації. 

– Розкрито особливості механізму прийняття рішення про проведення операції 
«Запад», який загалом відповідає схемі початку інших депортаційних заходів, 
проведених у Західній Україні, та водночас має і низку унікальних особливостей. 
Встановлено, що санкціонування початку (продовження) репресій проти місцевого 
українського населення шляхом примусових виселень як методу протиповстанської 
боротьби відбувалося за формальним запитом місцевого керівництва радянських 
спецслужб. Іноді такі запити також підтримувалися і заступниками очільників 
спецслужб союзного рівня. Запит адресувався керівництву комуністичної партії та 
керівництву радянських спецслужб союзного рівня. Прийняття рішень про початок 
(продовження) депортацій відбувалося спершу на рівні компартії та уряду. Напевно, 
обидва рівні прийняття рішень, партійний та урядовий, були обов’язковими й 
відбувались практично одночасно. На виконання цих рішень видавалися 
нормативно-розпорядчі акти радянських спецслужб союзного значення про 
проведення нового етапу депортаційних заходів. 

Нормативно-розпорядчими документами, які регламентували проведення 
операції «Запад», стали два акти – директива МДБ УРСР № 50 від 14 травня 1947 р. 
та наказ МДБ СРСР № 00430 від 22 серпня 1947 р. Республіканський та союзний 
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акти фактично доповнювали один одного. Директива № 50 передбачала відновлення 
і розгортання депортаційних заходів у форматі депортаційної кампанії 1944–
1946 рр. як інструменту протиповстанської боротьби.  

Наказ № 00430 став актом, який регламентував проведення масового 
виселення «сімей оунівців» саме у форматі масової операції. Натомість для 
більшості оперативного складу радянських спецслужб, які працювали в УМДБ 
західноукраїнських областей, ключовим актом, що регламентував проведення 
депортаційної операції, залишалась директива МДБ УРСР № 50.  

– Визначено періодизацію операції «Запад»: 1) розгортання депортаційних 
заходів – від 14 травня 1947 р. до 22 серпня того ж року; 2) планування та 
підготовчо-організаційні заходи із проведення операції масового виселення – від 
22 серпня до 20 жовтня; 3) проведення операції «Запад» – від 21 до 26 жовтня; 
4) завершальний етап операції від 26 жовтня до літа–осені 1948 р.; 5) етап 
трансформації депортаційних практик та підготовки до відновлення виселенчої 
кампанії – від 6 лютого 1948 р. до 20 жовтня 1948 р. 

– Висвітлено особливості розгортання депортаційної активності на першому 
етапі через створення (1 червня 1947 р.) спеціальної групи в органах МДБ УРСР, 
відповідальної за реалізацію директиви № 50. З метою активізації підготовчого 
етапу виселень та задля виконання зазначеної директиви впродовж літа 1947 р. було 
прийнято ще два акти МДБ УРСР. Проте результати були незначними, а рівень 
підготовчих заходів, за оцінкою керівництва органів МДБ, незадовільним. 

– Проаналізовано механізм безпосередньої підготовки, планування та 
організаційних заходів органів МДБ задля проведення операції «Запад». З метою 
контролю та координації депортаційних заходів проведено три наради 
республіканського рівня – 29 серпня (підсумовування попереднього етапу та 
визначення завдань щодо оформлення облікових справ), 2 жовтня (підсумок 
оформлення облікових справ і фокусування уваги на ресурсному забезпеченні та 
плануванні) та 16 жовтня (підбиття підсумків із підготовки операції та визначення 
фінальних завдань). Головними особливостями цього етапу, які уможливили 
проведення масової депортації, були три ключові фактори: 

1. Запровадження спеціальної структури управління на республіканському та 
обласних рівнях, спрямованої винятково на підготовку й проведення операції зі 
залученням до керівництва депортацією високопосадових співробітників МДБ СРСР 
(інститут уповноважених МДБ СРСР). 

2. Забезпечення операції необхідним людським ресурсом завдяки мобілізації 
додаткового оперативного складу та військ МДБ з усього Радянського Союзу для 
вирішення двох ключових потреб: а) масового оформлення облікових справ та 
б) безпосереднього проведення операції виселення. 

3. Відновлення практики здійснення виселень на основі висновків міністра 
державної безпеки МДБ УРСР С. Савченка з прийняттям рішення позасудовим 
органом (ОСО МДБ СРСР) вже постфактум, після проведення депортації «сімей 
оунівців». 

Унаслідок планування та проведення підготовчо-організаційних заходів було 
оформлено облікові справи на депортацію 36 036 сімей у складі 103 953 осіб. 
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– Розкрито перебіг операції «Запад», встановлено, що керівництво операцією 
заздалегідь запланувало перевищити план із виселення, відрапортований 
комуністичному керівництву УРСР, визначивши понадпланові показники для 
обласних УМДБ. Останні задля виконання та перевиконання плану з депортувань 
окрім основних списків на виселення, створювали також і резервні. З точки зору 
МДБ операція пройшла успішно, хоча й тривала довше, ніж було заплановано. 
Головною причиною затримки стали складні погодні умови. Звіт про перебіг та 
результати операції був поданий Л. Кагановичу та М. Хрущову ще до фактичного 
завершення примусового виселення. Час відправлення останнього ешелону 
26 жовтня о 16:05 зі ст. Заболотів до ст. Караганда можна вважати фактичною датою 
завершення польового етапу операції «Запад». 

Дані відділу «А» МДБ УРСР від 26 грудня 1947 р. можна розглядати як 
потенційно остаточні. У результаті операції «Запад» із території Західної України 
було депортовано 26 332 сім’ї або 77 791 особу (більш ніж кожного сотого 
мешканця семи західних областей УРСР). Втекти або уникнути виселення вдалося 
8 % сімей та 15,5 % осіб відносно кількості депортованих. 

Депортація мала виразне жіноче обличчя, оскільки половину від усіх 
виселених становили саме представниці жіночої статі (49 % жінок віком старших 
15-ти років). Більше половини від усіх виселених – 55 % становили сім’ї раніше 
засуджених осіб, а сім’ї убитих складали 26 %. Сім’ї осіб, які перебували на 
«нелегальному» становищі та могли безпосередньо на момент операції брати участь 
в українському визвольному русі, становили лише 16 %. Отже, операція фактично 
стала повторним репресивним заходом проти сімей, які уже зазнали тиску 
радянської тоталітарної системи.  

Переважну більшість від усіх депортованих становили сім’ї селян-
«середняків» – 73 %, сім’ї бідняків – 18 %, а «куркулів» лише – 7 %. Операція лише 
в останню чергу спрямовувалась проти заможного селянства як ідеологічно 
визначеного ворога, соціальний статус депортованих сімей, у переважній більшості 
випадків, не відігравав визначальної ролі при прийнятті рішення про примусове 
виселення. 

– Визначено, що керівництво партії та радянських спецслужб високо 
оцінювали ефективність використання примусових виселень як інструменту 
протиповстанської боротьби на прикладі операції «Запад». Це вплинуло на 
прийняття рішення про трансформацію депортаційної політики та продовження 
репресій місцевого населення Західної України через масові виселення під час 
проведення протиповстанської боротьби впродовж 1948–1952 рр. З цією метою було 
видано наказ МДБ СРСР № 00386 від 20 жовтня 1948 р., який може вважатися 
крайньою датою двох останніх етапів операції «Запад». 

– Проведений аналіз матеріалів перлюстрації кореспонденції з кінця весни 
1947 р. і до початку 1949 р. засвідчив, що підготовка операції «Запад» відбувалась із 
порушеннями режиму конспірації. Матеріали «ПК» відображають значний та 
довготривалий інформаційний резонанс із переважно негативною оцінкою масової 
депортації. Після проведення операції «Запад» МДБ УРСР конфіскувало 
щонайменше 39 605 листів зі згадками про примусове виселення. Цитати та витяги з 
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листування літа 1947 р. – початку 1949 р. засвідчують значний інформаційний 
потенціал цього комплексу архівних джерел для подальших досліджень. 

– Встановлено, що результати операції «Запад» вплинули на посилення 
атмосфери страху серед місцевого населення, що справило відчутний 
деморалізуючий ефект щодо безпосередньої підтримки українського підпілля. 
Водночас депортація не тільки не призвела до ліквідації структур українського 
визвольного руху, а й посилила активність українського підпілля, яке 
організовувало відплатні акції у відповідь на операцію. Важливим наслідком стало 
зростання мобілізаційної бази антирадянського руху опору завдяки втікачам від 
виселення та з місць спецпоселень. Проведення операції «Запад» замість 
припинення «війни після війни» призвело до ескалації збройного протистояння. 

Опосередкованим результатом проведення операції стала активізація 
колективізації та розгляд місцевим населенням факту вступу до колгоспу як 
основного елементу стратегії виживання в умовах посилення репресивного тиску, 
спрямованого на прискорену радянізацію Західної України. Водночас це ще більше 
загострило антиколгоспну діяльність українського підпілля. 

– Підтверджено та розширено концептуальний підхід до розгляду примусових 
виселень як феномену заручництва. Сукупність заходів радянських спецслужб, а 
саме застосування принципу солідарної (колективної) відповідальності, 
репресивний тиск на мирне населення з метою змусити учасників українського 
визвольного руху скласти зброю та припинити антикомуністичний збройний рух 
опору із застосуванням радянськими спецслужбами депортацій цивільного 
населення як «дій у відповідь», може бути окреслене як цивільне заручництво. 

– Виявлені та опрацьовані архівні фонди ГДА СБУ уможливлюють розвиток 
подальших досліджень сталінської депортаційної політики із перспективним 
застосуванням компаративних підходів (з іншими депортаціями, здійсненими 
органами МДБ) та методів мікроісторичних досліджень. Особливо високим є 
потенціал вивчення історії локальних спільнот у розрізі проведення операції «Запад» 
у Тернопільській, та меншою мірою, Львівській областях. Проведення подальших 
досліджень операції «Запад» потребує також докладного аналізу повстанських архівів 
(залучення в науковий обіг так званих «викопних архівів»), архівних фондів органів 
МВС, глибшого вивчення архівних фондів КП(б)У та виконавчих структур 
радянського режиму. Компаративна перспектива дозволить докладніше дослідити 
наслідки депортації на діяльність українського визвольного руху, впливу на місцеве 
населення, процеси радянізації та колективізації в довготривалій перспективі, 
елементи яких було встановлено під час цього дослідження безпосередньо в межах 
операції «Запад» (від весни 1947 р. до осені 1948 р.).  

Окреслені дослідницькі питання, що виникають внаслідок опрацювання 
фондів ГДА СБУ, далеко не вичерпують інформаційного потенціалу архівної 
інформації, створеної та накопиченої радянськими спецслужбами під час 
проведення заходів із примусового виселення сімей українського населення Західної 
України. Водночас гіпотези та дані, висловлені й встановлені в межах даного 
дисертаційного дослідження, слугуватимуть збільшенню знань про операцію 
«Запад» зокрема та сталінську депортаційну політику загалом. 
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АНОТАЦІЯ 
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імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню особливостей операції «Запад» («Захід») 
– масової депортації українського населення з території Західної України у жовтні 
1947 р. Проаналізовано інформаційний потенціал фондів ГДА СБУ, у яких 
зберігається комплекс архівних документів МДБ (безпосередньо відповідальної 
інституції). Встановлено, що депортація засвідчила трансформацію політики – 
повернення до практики проведення масових операцій. Розкрито механізм 
прийняття рішень, розглянуто етапи операції від розгортання, підготовки і 
планування до безпосереднього проведення. Простежено перебіг польового етапу 
примусового виселення, окреслено особливості організації контролю та координації 
проведення депортації. На основі архівної інформації «органів» МДБ районного 
рівня встановлено приклади типових та нетипових випадків перебігу операції. 

Розглянуто завдання та діяльність «органів» МДБ на завершальному етапі 
операції «Запад», визначено потенційно остаточні кількісні результати проведеної 
депортації та її наслідки. Встановлено, що операція призвела до ескалації збройного 
протистояння та збільшення активності антирадянського збройного Руху Опору. 

Ключові слова: операція «Запад», масові депортації, радянська депортаційна 
політика, органи МДБ, ОУН, УПА, протиповстанська боротьба, «сім’ї оунівців», 
Західна Україна. 
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Диссертация посвящена исследованию особенностей операции «Запад» – 
массовой депортации украинского населения с территории Западной Украины в 
октябре 1947 г. Проанализировано информационный потенциал фондов ОГА СБУ, в 
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которых хранится комплекс архивных документов МГБ (непосредственно 
ответственной институции). Установлено, что депортация засвидетельствовала 
трансформацию политики – возвращения к практике проведения массовых 
операций. Раскрыты механизмы принятия решений, рассмотрены этапы операции: 
от разворачивания, подготовки и планирования до непосредственного проведения. 
Прослежено ход полевого этапа насильственного выселения, очерчены особенности 
организации контроля и координации проведения депортации. На основе архивной 
информации «органов» МГБ районного уровня установлены примеры типичных и 
нетипичных случаев во время проведения операции. 

Рассмотрены задания и деятельность МГБ на завершающем этапе операции 
«Запад», определены окончательные количественные результаты проведенной 
депортации и ее последствия. Установлено, что операция привела к эскалации 
вооруженного противостояния и увеличения активности антисоветского Движения 
Сопротивления. 

Ключевые слова: операция «Запад», массовые депортации, советская 
депортационная политика, органы МГБ, ОУН, УПА, противоповстанческая борьба, 
«семьи оуновцев», Западная Украина. 
 

ABSTRACT 
Kohut A. A. Features of Deportation of the Ukrainian Population During the 

Operation “Zapad” (“West”) according to the HDA SBU documents. – A qualifying 
research work with manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Historical Sciences majoring in the field 07.00.01 
History of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of Operation “Zapad” 
(“West”) – the mass deportation of the local population in 1947, carried out by the MGB in 
October 1947. After the end of the Second World War, the largest deportation from the territory 
of Western Ukraine was Operation “Zapad” (“West”), which began on October 21, 1947. 
Within a few days, 26,332 families – 77,791 persons – from seven regions were forcibly 
deported to Siberia and Kazakhstan. Mass forced evictions meant the transformation of Soviet 
deportation policy – a return to the practice of conducting mass operations. “Zapad” became 
chronologically the first operation conducted by the Ministry of State Security (MGB) of the 
USSR. The analysis of historiography showed that in the context of the Soviet deportation 
policy, along with subsequent MGB operations “Zapad” is little studied and less known.  

The relevance of research is in the need of a comprehensive study of the genesis, 
conduct and consequences of Operation “Zapad” on the basis of archival evidence of the 
MGB, which are now stored in the Branch State Archives of the Security Service of 
Ukraine. The optimal theoretical and methodological approach to the study is a 
combination of general historical methods with special historical and with the use of 
approaches of the methods of case studies. 

The source base of the dissertation was archival documents created and accumulated 
by the MGB, i.e. the institution that was responsible for organizing and conducting mass 
deportations. The information potential of the funds of the units of the MGB of the USSR 
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with the involvement of documentary evidence from personalized fonds, collections of 
printed publications and regulatory documents allows you to carefully analyze the 
operation “Zapad” as a separate deportation measure and as an element of a broader set of 
measures aimed at establishing Soviet power in Western Ukraine.  

It was proved that the Soviet secret services restored the use of forced evictions at 
the final stage of World War II from the end of March 1944. Deportations in the form of 
daily Chekist measures lasted until 1946. It was revealed that the key purpose of 
deportations was to eliminate the Ukrainian liberation movement. 

It was established the relationship between the inflated obligations of the Ministry of 
Internal Affairs and the Ministry of State Security (MGB) to finally eliminate the anti-Soviet 
Resistance Movement, the categorical demands and expectations of the Union Center on the 
results of the counterinsurgency of the repressive bodies of the USSR on the actualizing the 
need for more decisive action against the Ukrainian underground through the use of the 
instrument of forced evictions. It was marked the influence of the rotation of the party 
leadership of the USSR and the result of the “Wisla” action on the decision to deploy 
deportation measures in late spring 1947. The mechanism of decision-making on the 
transformation of deportation policy is revealed. The main role of the Communist Party in 
making a decision and using the Soviet secret services as a trigger for this process is proved. 

The stages of preparation, course and completion of Operation “Zapad” are revealed. 
For the first time in historiography it is determined that the stage of mass forced evictions 
(June–August 1947) began on the basis of the normative act of the MGB of the USSR as an 
attempt to continue the deportation campaign of 1944–1946. The mechanisms of direct 
preparation, planning and carrying out of organizational measures for the operation “Zapad” 
(August–October 1947) are considered. Key factors that made the deportation possible 
were: a) introduction of a special management structure (Commissioner of the USSR 
MGB), b) mobilization of MGB personnel from all over the USSR, c) resumption of forced 
evictions based on conclusions agreed by the Minister of State Security of UkrSSR with the 
post-factum legalization through consideration of the Special Council of the USSR MGB. 

The field stage of Operation “Zapad” is traced, the peculiarities of the organization 
of control and coordination of deportation are outlined. Examples of typical and atypical 
cases of forced evictions have been established. The planned nature of the overfulfillment 
of the eviction plan is proved.  

Proved that the data of division “A” of the Ministry of State Security of the 
Ukrainian SSR dated December 26, 1947 can be considered as potentially final 
quantitative results of the operation “Zapad”. The regional and socio-demographic features 
of deported families and persons are analyzed. It is revealed that the operation became in 
fact a repeated repressive measure. 

It has been proved that despite declining open support for the Ukrainian liberation 
movement by the local population, Operation “Zapad” escalated the armed confrontation and 
increased the activity of the anti-Soviet Resistance Movement. It was confirmed that the indirect 
consequence of the deportation was the intensification of collectivization. At the same time, this 
influenced the strengthening of anti-collective farms measures by the Ukrainian underground. 

Keywords: Operation “Zapad”, mass deportations, Soviet deportation policy, MGB, 
OUN, UPA, counterinsurgency, “OUN families”, Western Ukraine. 


