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ГОЛОД 1946-1947 РОКІВ ЯК ЧИННИК ЗРОСТАННЯ  

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 
У статті за допомогою методу історіографічного аналізу, методу пізнання та 

методологічного плюралізму, порівняльно-історичного методу окреслено діяльність партійних і 

державних органів влади УРСР усіх рівнів в умовах голоду 1946-1947 років, посилення 

репресивно-карального механізму. Звернуто увагу на те, що голод спровокував небачене з часів 

громадянської війни зростання злочинності в республіці, що призвело до посилення кримінальної 

відповідальності навіть за незначні правопорушення та застосування покарання, яке було далеко 

неадекватним вчиненому злочину. 

Ключові слова: голод 1946-1947 років, зростання злочинності, причини злочинності, 

наслідки злочинності, репресивно-каральний механізм. 

 

Постановка проблеми. Дослідження зазначеної проблематики набуває сьогодні 

особливої актуальності, адже в цьому році виповнюється 75-ті роковини початку 

жахливих і трагічних подій в новітній історії українського народу – голоду 1946-1947 

років, що завдав найбільшої шкоди сільському населенню центральних, південних і 

східних областей України. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. 

Підґрунтям дослідження стали архівні документи і матеріали Центрального державного 

архіву вищих органів державної влади і управління України (ЦДАВО України), 

Центрального державного архіву громадських організацій України (ЦДАГО України), 

Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, а також збірка 

«Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали» та наукові праці українських і 

зарубіжних учених: І. Біласа, О. Веселової, І. Волкова, І. Воронова, В. Даниленка, 

В. Зими, В. Кириченка, Н. Коваленко, І. Кожукала, І. Маковійчука, П. Панченка, 

А. Перковського, Ю. Пилявця, Р. Пилявця, С. Пирожкова, С. Тимченка, Ю. Шаповала, 

В. Швидкого, І. Шульги та ін. Зазначене свідчить, що голод 1946-1947 рр. в Україні 

певною мірою вивчався історичною наукою.  

Водночас слід констатувати, що зі збільшенням масштабів дослідження проблеми 

повоєнного голоду, в Україні розширилось і коло досліджуваних питань. І тому, 

незважаючи на наявність певної кількості наукових праць, ця проблематика потребує 

подальшого ґрунтовного вивчення та переосмислення причин зазначеного питання. 

Метою статті є здійснення на основі ґрунтовного аналізу архівних документів і 

наукових праць узагальнення основних причин зростання злочинності в Україні в 

умовах голоду 1946-1947 років. 

Виклад основного матеріалу. Трагічною сторінкою в історії українського народу 
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став голод 1946-1947 років, що охопив центральні, південні та східні області України. У 

цій кризовій ситуації союзне керівництво замість зміни пріоритетів управління 

економікою держави взагалі та аграрного сектору зокрема, посилила діяльність 

репресивно-карального механізму (до якого відносились партійні структури, органи 

державної безпеки та органи внутрішніх справ) щодо вилучення у селян максимального 

можливого обсягу продукції, виробленої як у громадському господарстві, так і на 

присадибній ділянці. Форми цієї діяльності були різноманітними і включали в себе 

відповідні функції партійного апарату, що стосувалися членів ВКП (б), заходи 

громадського осуду та адміністративного впливу, виселення, переселення, заслання, 

кримінальні покарання, у тому числі й застосування «найвищих засобів соціального 

захисту» (тобто розстрілу), а також конфіскацію особистого майна. Слід наголосити, що 

зазначені «форми діяльності в умовах голодомору набули особливого розмаху, що 

свідчить про їх цілеспрямованість та ще раз підтверджує його штучний, керований 

характер» [1, с. 127]. 

Незважаючи на те що життєдіяльність селян була суворо регламентована, ЦК 

КП(б)У лише до жовтня 1946 р. самостійно та спільно з Радою Міністрів УРСР 

прийняли понад десятка постанов, в яких містилися вказівки щодо термінів проведення 

сільськогосподарських робіт і безапеляційні вимоги повного виконання планів 

хлібозаготівлі. У той же час затримка здачі товарного хліба кваліфікувалось як 

уникнення від найпершого обов’язку, що фактично вважалось «злочином перед партією 

і державою». До того ж, у цих документах жодним словом не згадувалося про 

голодуючих людей та їх тяжкий стан. Такі жорсткі рішення приймались на всіх без 

винятку щаблях партійної ієрархії. Наприклад, у 1946 р. обкомами і райкомами партії 

було притягнуто до партійної відповідальності 6029 осіб, із них 596 голів колгоспів було 

звільнено з роботи, 321 – виключено з партії та 1853 – одержали партійні стягнення [2, с. 

264]. Цей партійний терор торкнувся навіть М. Хрущова, якого за рішенням Пленуму 

ЦК КП(б)У, що відбувся 3 березня 1947 р., було усунуто з посади Першого секретаря 

ЦК КП(б)У. 

Отже, нормативні акти ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР фактично створювали 

підстави для діяльності репресивно-каральної системи, в якій хлібозаготівельна політика 

стала основним репресивним фактором, а також свідчили про каральну функцію 

партійних органів. 

Водночас керівників і спеціалістів сільхозгосподарств не лише звільняли з посад, 

але і притягували до кримінальної відповідальності. Так, у 1946 р. та першому кварталі 

1947 р. судові органи України розглянули 1681 справу щодо злочинів голів колгоспів. 

Фактично засудженим виявився кожен шістнадцятий з 26745 голів колгоспів республіки 

[3, с. 30]. Часто ініціатива щодо притягнення керівників господарств до кримінальної 

відповідальності виходила переважно від місцевої влади, зокрема від секретарів 

районних партійних осередків. 

У зв’язку з досить значною кількістю крадіжок колгоспного хліба, що в умовах 

загострення голоду було вимушеною спробою багатьох селян врятуватися від голодної 

смерті, посилились жорсткі заходи з боку правоохоронних органів. Часто селян притягали 

до кримінальної відповідальності за незначні правопорушення. Так, сесія Михайлівського 

народного суду в селі Широкому розглянула карну справу щодо обвинувачення 

громадянина Рубеля Федора, який в колгоспі імені Сталіна вкрав 30 кілограмів колосків 

пшениці та засудила його до 7 років позбавлення волі з відбуттям їх у виправно-трудовому 

таборі [4, арк. 81]. За неповними даними в 1946 р. за крадіжку колгоспного хліба було 

засуджено в республіці близько 10 тис. чоловік. З них понад двох третин були засуджені 

до позбавлення волі, а більше десятка – до розстрілу. А в період проведення весняно-

польових робіт 1947 р. органами внутрішніх справ за крадіжки, розбазарювання посівного 

та паливно-мастильних матеріалів було притягнуто до кримінальної відповідальності 5189 

чоловік, з яких 3443 – заарештовано [5, c. 36-37]. 

Тобто, із формальної точки зору та норм кримінального законодавства ці люди 

стали порушниками соціалістичної законності, але водночас зазначені діяння не 

наносили тієї «колосальної» економічної шкоди державі, яку їм приписували, а 

покарання було далеко неадекватним вчиненому злочину, що у решті-решт приводило 

ще до більшої криміналізації суспільства. Про це свідчить і збільшення кількості в’язнів, 

яка за словами Ю. Пилявець і Р. Пилявець, «зростала в геометричній прогресії»  

[6, с. 148]. Так, «якщо на 1 січня 1946 р. у виправно-трудових установах УРСР 
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утримувалося 53745 в’язнів, то на 1 січня 1947 р. – уже 93551, а на 1 жовтня 1947 р. їх 

кількість зросла до 142 319 осіб» [7, c. 171; 2, с. 267]. У той же час держава не прагнула 

здійснити об’єктивний правовий аналіз причин небаченого з часів громадянської війни 

сплеску злочинності та рівня суспільної загрози, а навпаки, домагалась якнайшвидшого 

жорстокого покарання тих, хто за умов голоду, спробував зазіхнути на державне, 

суспільне чи особисте майно. Із цією метою 4 червня 1947 р. було прийнято сумнозвісні 

Укази Президії Верховної СРСР «Про кримінальну відповідальність за розкрадання 

державного і суспільного майна» та «Про посилення охорони особистої власності 

громадян», які передбачали надмірно суворі заходи покарання та стали основною 

нормативною базою для винесення вироків, у т. ч. і за дрібні крадіжки, а також 

активізувало діяльність репресивно-карального апарату. 

Голод 1946-1947 років суттєво вплинув на криміногенну ситуацію в республіці, у 

цей період сталося небачене зростання протизаконних проявів та отримала значне 

поширення організована злочинність. Так, у березні 1947 р. в Україні було здійснено 

найбільшу кількість за весь повоєнний період кримінальних злочинів, що на 50% більше 

ніж за аналогічний період 1946 р. У квітні цього року було затримано 361 бандитсько-

грабіжницьких груп з кількістю учасників 1209 осіб і 1246 злодійських груп з кількістю 

учасників 3211 осіб [8, с. 96]. До того ж, варто наголосити, що злочинні угрупування 

поповнювалися особами, які раніше взагалі були віддалені від кримінального світу і не 

здійснювали навіть найдрібніших крадіжок. Серед такої категорії осіб були і 

фронтовики, які через проблеми матеріально-побутового плану, безробіття, голод і 

хвороби вимушені були ставати на шлях злочинної діяльності або жебракувати. Тобто 

голод засвідчив, що позбавлене державної підтримки населення було змушено 

рятуватись самотужки, часто йдучи на злочини та нелюдські вчинки, нехтуючи 

моральними нормами. 

Безсумнівно, що в цій важкій економічній обстановці рішучі дії органів державної 

влади були обумовлені об’єктивною необхідністю, однак посилення кримінальної 

відповідальності не було підкріплено відповідною матеріальною допомогою 

голодуючим. Через це правове переслідування розкрадачів на практиці перетворилось на 

репресії проти самих виробників хліба, що в 1947 р. було значно посилено. 

Правоохоронні органи, у т. ч. і органи державної безпеки робили все, аби не допустити 

селян до хлібної ниви, але, незважаючи на всі жорсткі репресивні заходи, це не могло 

стримати голодних людей від зрізування колосків. Так, за інформацією Прокуратури 

УРСР від 16 липня 1947 р., «основна кількість справ – це про крадіжку колосків, які 

складають понад 90% від загальної кількості справ; інші справи – це розкрадання зерна у 

полі, на току та під час перевезення …». І далі відзначалось, що кількість справ про 

розкрадання кожного дня збільшується і, що основними винуватцями цього розкрадання 

є рядові колгоспники [9, с. 255, 257-258]. На 1 вересня 1947 р., із початку збиральної 

кампанії було всього викрадено 618000 кг. зерна, з яких силами органів внутрішніх 

справ було повернено 553000 кг., з 10000 кг. колосків – повернуто 9500 кг., а з 18947 

снопів – повернуто 15820 штук. За цими фактами було заведено 17015 кримінальних 

справ, із яких 12643 справи передано до суду. У результаті було розглянуто в суді 8289 

справ і засуджено 10062 чоловіків, у т. ч. згідно з указом від 4 червня 1947 р. – 8773 

особи [5, c. 30]. 

Отже, в умовах зростання злочинності в республіці, керівництво органів 

внутрішніх справ пішло навіть на створення в кожному селі груп самоохорони, яких 

лише на території східних областей України було організовано 12320 груп, до складу 

яких входило 115022 особи та яким було видано понад 11000 одиниць вогнепальної 

зброї [5, c. 25]. Тобто, ситуація, що склалася в Україні, на той час нагадувала собою 

воєнну. Так, у другій половині 1946 – першій половині 1947 р. грабунки особистого 

майна громадян і запасів продовольства в Україні становили 70 % від усіх кримінальних 

злочинів. За висловлюванням В. Зими, велась «війна за шматок хліба голодних проти 

голодних, оскільки городяни грабували село, а сільські мешканці – місто. Йшли 

грабувати, часто організовуючись у групи та зі зброєю в руках» [10, с. 92]. Зокрема, 

відчуваючи відсутність належної уваги до своїх проблем з боку органів державної влади, 

селяни нерідко вдавалися до самосудів над злодіями й вбивцями. 

Також одним із факторів, що сприяв зростанню «голодної злочинності», став 

масовий виїзд сільського населення до західних областей республіки, де вони, скупивши 

за гроші чи вимінявши за речі хліб, крупу, картоплю та інші продукти, поверталися 
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додому. Водночас нестача харчування спровокувала активізацію спекуляцій продукцією 

сільськогосподарського виробництва, тобто серед приїжджих була категорія осіб, які 

їздили не з крайньої потреби, а з метою наступного перепродажу цих продуктів на 

місцевих базарах. Для протидії напливу населення в Західну Україну, 31 липня 1946 р. 

Рада Міністрів УРСР заборонила продаж хліба на базарах селянами до виконання ними 

плану хлібоздачі державі. Тож для боротьби з тепер уже незаконним перевезенням 

селянами хліба на великих залізничних станціях республіки було організовано 

оперативні заслони з працівників транспортної міліції, якими у червні-липні 1946 р. 

було знято лише з товарних потягів 160033 людей [11, c. 45-46]. До того ж, часто серед 

маси голодних людей пересувались кримінальні злочинці, які здійснювали крадіжки, 

грабунки чи навіть вбивства людей, що повертались додому з придбаними продуктами 

харчування. 

Але найжахливішим проявом «голодної злочинності» став канібалізм 

(людоїдство) та вживання в їжу людських трупів (трупожерство). В умовах голоду, коли 

люди були доведені до крайнощів і відчайдушно боролися за своє життя, деякі із них, 

втративши здатність контролювати свої дії та перетнувши всі правові та моральні норми, 

вбивали власних чи чужих дітей, членів своїх сімей, як правило, родичів похилого віку, 

сусідів, жебраків із метою вживання їх в їжу. Траплялися випадки, коли вбивства людей 

чинились для виготовлення і наступного продажу продуктів харчування. Наприклад, 

мешканець м. Одеси громадянин В. 16 березня 1947 р. вбив громадянина Д. з метою 

використання м’яса для виготовлення котлет і ковбаси на продаж [9, с. 215], а 

Ямпольським райвідділом внутрішніх справ Вінницької області було затримано 

жительку с. Дзигівка громадянку Б., яка розповіла, що протягом березня-травня 1947 р. 

нею спільно з громадянином Я. було вбито, перероблено і реалізовано на ринку 5 дітей 

[5, c. 88-90]. Але не всі з тих, хто наважувався на подібні злочини, були виснажені чи 

перебували у стані, близькому до божевілля. Так, за перше півріччя 1947 р. органи МВС 

УРСР на території 15 областей республіки зафіксували 130 випадків людоїдства та 189 

випадків трупожерства, за що 132 особи було притягнено до кримінальної 

відповідальності, а 15 осіб направлені на лікування, оскільки після вживання людського 

м’яса у них були виявлені суттєві психічні відхилення [12, с. 346]. 

Водночас слід зауважити, що виявити справжню кількість подібних фактів у той 

час, коли люди вмирали тисячами щодня, немає можливості, проте навіть ті випадки, що 

їх державна влада зафіксувала, свідчать, що це страхітливе явище було поширене у всіх 

охоплених голодом областях України, а також свідчить про те, що ні канібалізм, ні 

трупожерство не мають регіональних і національних особливостей. 

Окрім наведеного, слід зазначити, що дуже важко встановити всі людські втрати 

під час голоду 1946-1947 років. Українські дослідники називають різну кількість 

померлих людей від виснаження голодом і відповідного підвищення захворюваності: 

100 тис. [12, с. 75], 800 тис. [13, с. 22-23], понад 1 млн. [1, с. 188] і навіть 2,8 млн.  

[14, с. 85]. Варто звернути увагу, що в досліджуваний період збором та обробкою даних 

про природній рух населення (народжуваність і смертність) займались два державних 

органи: відділ реєстрації актів громадянського стану (РАГС) Головного управління МВС 

УРСР і відділ демографії ЦСУ при Держплані УРСР, що часто приводило до 

розбіжностей в інформаціях, наданими цими відділами. Так, за словами І. Маковійчука і 

Ю. Пилявця лише органами РАГС у 1946 р. в 16 східних та Ізмаїльській і Чернівецькій 

областях України було зафіксовано 282 тис. померлих, а в 1947 р. – понад 528 тис.  

[3, с. 29]. У той же час не було враховано чимало людей, які загинули під час стихійної 

міграції населення за межами України, шляхом до Російської Федерації (Кубань, 

Поволжя, Урал, Сибір), Закавказзя, Прибалтики, Казахстану та західних областей 

Білорусі, а також безвісті зниклих селян, які, не маючи паспортів чи інших документів, 

що засвідчували особу, покинувши село і більше туди не повернувшись, до статистики 

смертності не потрапляли. У зв’язку із зазначеним, вважаємо, що дослідження питання 

щодо загальної кількості померлих людей під час голоду 1946-1947 років потребує 

коректного зіставлення даних, а не намагання жонглювати статистикою жертв, що є 

лише наругою над їх пам’яттю. 

Висновки. Отже, голод 1946-1947 років в Україні став результатом дії комплексу 

як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів діяльності партійних і державних органів 

влади всіх рівнів. Окрім того, голод спровокував небачене з часів громадянської війни 

зростання злочинності. Незважаючи на те що сільське населення республіки на той час 
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було позбавлене державної підтримки і тому змушене рятуватися самотужки, зокрема 

йдучи як на дрібні крадіжки, так і на нелюдські вчинки (канібалізм, трупожерство), тим 

самим перетинаючи межі правових та моральних норм, партійно-державне керівництво 

суттєво посилило свої репресивно-каральні дії, притягуючи до вирішення всіх питань 

під час збирання хліба навіть органи державної безпеки. Тобто правоохоронні органи 

робили все, аби не допустити людей до хлібної ниви. Водночас більшість селян було 

притягнуто до кримінальної відповідальності за незначні правопорушення (так звані 

«голодні злочини»), що не завдавали тієї «колосальної» економічної шкоди державі, яку 

їм приписували, а покарання було далеко неадекватним вчиненому злочину.  

Отже, в умовах голоду 1946-1947 років особливої уваги у вирішенні 

хлібозаготівельних питань надавали репресивно-каральним заходам, що складали 

основу партійно-державної стратегії. 
 

Список використаних джерел 

1. Кириченко В. М. Українське село і тоталітарна держава в умовах голодомору 1946-1947 

років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. Запоріжжя, 1996. 215 с.  

2. Кожукало І. П. 1946-1947 роки: невідомий голод. Маршрутами історії. Київ : Політвидав 

України, 1990. 366 с. 

3. Маковійчук І. М., Пилявець Ю. Г. Голод на Україні в 1946-1947 роках. Український 

історичний журнал. 1990. №8. С. 14-32. 

4. Державний архів Запорізької області України. Ф. 209, оп. 22, спр. 4, c. 81. 

5. Архів ГІБ МВС України. Ф. 3, оп. 1, спр. 87, c. 36-37. 

6. Пилявець Ю. Г., Пилявець Р. І. Виправно-трудові табори та колонії на території УРСР в 

умовах голоду 1946-1947 рр. Український історичний журнал. 2013. №6. С. 147-161.  

7. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України) 

Ф. 1, оп. 23, спр. 4941, c. 171, 2, 267. 

8. Кириченко В. М., Тимченко С. М. Голодне повоєнне лихоліття: монографія. Запоріжжя: 

Запорізький юридичний інститут МВС України, 1996. 119 с. 

9. Голод в Україні 1946-1947. Документи і матеріали. Київ – Нью-Йорк : Видавництво 

М. П. Коць, 1996. 376 с. 

10. Зима В. Ф. Социология бесправия. Реакция сталинской юстиции на голод в СССР 1946-

1947 гг. Социологические исследования. 1999. № 2. С. 90-96. 

11. ЦДАГО України. Ф.1, оп. 23, спр. 3940, c. 45-46. 

12. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: у 2-х т. Київ: Либідь – 

Військо України, 1993. 

13. Шульга І. Г. Людомор на Поділлі: до 60-річчя голодомору: монографія. Київ, 

Республіканська асоціація українознавців, 1993. 235 с. 

14. Портрет темряви: свідчення, документи і матеріали. У 2-х кн. / авт.-упоряд. П. Ящук. 

Кн. 1. Київ – Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 1999. 

Надійшла до редакції 12.12.2021 

 

References 
1. Kyrychenko, V. M. (1996) Ukrayins’ke selo i totalitarna derzhava v umovakh holodomoru 

1946-1947 rokiv [Ukrainian village and the totalitarian state in the Holodomor of 1946-1947]: dys. ... 

kand. ist. nauk : 07.00.01 / Zaporiz’kyy derzh. un-t. Zaporizhzhya, 215 p. [in Ukr.]. 

2. Kozhukalo, I. P. (1990). 1946-1947 roky: nevidomyy holod. Marshrutamy istoriyi [1946-1947: 

the unknown famine. History routes]. Kyiv : Politvydav Ukrayiny, 366 p. [in Ukr.]. 

3. Makoviychuk, I. M., Pylyavets’, Yu. H. (1990). Holod na Ukrayini v 1946-1947 rokakh 

[Famine in Ukraine in 1946-1947]. Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal, №8, pp. 14-32. [in Ukr.]. 

4. Derzhavnyy arkhiv Zaporiz’koyi oblasti Ukrayiny [State Archive of Zaporizhia Region of 

Ukraine]. F. 209, op. 22, spr. 4, p. 81. [in Ukr.]. 

5. Arkhiv HIB MVS Ukrayiny [Archive of the GIB of the Ministry of Internal Affairs of Ukrain]. 

F. 3, op. 1, spr. 87, p. 36-37. [in Ukr.]. 

6. Pylyavets’, Yu. H., Pylyavets’ R. I. (2013) Vypravno-trudovi tabory ta koloniyi na terytoriyi 

URSR v umovakh holodu 1946-1947 rr. [Correctional labor camps and colonies in the USSR during the 

famine of 1946-1947] Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal. №6. P. 147-161. [in Ukr.]. 

7. Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob’yednanʹ Ukrayiny (dali – TSDAHO 

Ukrayiny) [Correctional labor camps and colonies in the USSR during the famine of 1946-1947]. F. 1, 

op. 23, spr. 4941, p. 171, 2, 267. [in Ukr.]. 

8. Kyrychenko, V. M., Tymchenko, S. M. (1996) Holodne povoyenne lykholittya [Hungry 

postwar disaster]: monohrafiya. Zaporizhzhya : Zaporiz’kyy yurydychnyy instytut MVS Ukrayiny, 119 p. 

[in Ukr.]. 

9. Holod v Ukrayini 1946-1947. Dokumenty i materialy [Famine in Ukraine 1946-1947. 

Documents and materials]. Kyiv – N’yu-York : Vydavnytstvo M. P. Kots’, 1996. 376 p. [in Ukr.]. 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 4 

68 ISSN 2078-3566 

10. Zima, V. F. (1999) Sotsyologiya bespraviya. Reaktsyya stalinskoy yustitsyi na golod v SSSR 

1946-1947 gg. [Sociology of lawlessness. The reaction of Stalin’s justice to the famine in the USSR in 

1946-1947]. Sotsyologicheskiye issledovaniya, № 2, pp. 90-96. [in Russ.]. 

11. TSDAHO Ukrayiny [TsDAGO of Ukraine]. F.1, op. 23, spr. 3940, p. 45-46. [in Ukr.]. 

12. Bilas, I. (1993) Represyvno-karal’na systema v Ukrayini 1917-1953 [Repressive and punitive 

system in Ukraine 1917-1953]: u 2-kh t. Kyyiv: Lybid’ – Viys’ko Ukrayiny. [in Ukr.]. 

13. Shul’ha, I. H. (1993). Lyudomor na Podilli: do 60-richchya holodomoru [Lyudomor in 

Podillia: to the 60th anniversary of the Holodomor] : monohrafiya. Kyyiv, Respublikans’ka asotsiatsiya 

ukrayinoznavtsiv, 235 p. [in Ukr.]. 

14. Portret temryavy: svidchennya, dokumenty i materialy [Portrait of darkness: evidence, 

documents and materials]. U 2-kh kn. / avt.-uporyad. P. Yashchuk. Kn. 1. Kyiv – N’yu-York : 

Vydavnytstvo M. P. Kotsʹ, 1999. [in Ukr.]. 

 

ABSTRACT 

Yuriy Kyrychenko, Viktor Kyrychenko. Famine of 1946-1947 as a rise in crime factor in 

Ukraine. The article uses the method of historiographical analysis, the method of cognition and 

methodological pluralism, comparative-historical method outlines the activities of party and state 

authorities of the USSR at all levels in the famine of 1946-1947, strengthening the repressive-punitive 

mechanism. It has been noted that the famine provoked an unprecedented increase in crime in the republic 

since the civil war, which led to increased criminal liability for even minor offenses and the use of 

punishment that was far from adequate to the crime. 

It has been noted that the tragic page in the history of the Ukrainian people was the famine of 

1946-1947, which covered the central, southern and eastern regions of Ukraine. In this crisis situation, the 

Union leadership instead of changing priorities in the management of the economy in general and the 

agricultural sector in particular, intensified the repressive and punitive mechanism (which included party 

structures, state security and internal affairs) to seize from peasants the maximum possible output. both in 

the public economy and in the backyard. 

It has been proved that the famine of 1946-1947 significantly affected the criminogenic situation 

in the republic, during this period there was an unprecedented increase in illegal activities and organized 

crime became widespread. Only in March 1947 in Ukraine was the largest number of crimes committed 

during the postwar period, which is 50 % more than in the same period of 1946. 

It has been noted that one of the factors that contributed to the growth of «hunger crime» was the 

mass exodus of rural people to the western regions of the country, where they bought home for money or 

exchanged for bread, cereals, potatoes and other products. At the same time the lack of food provoked the 

intensification of speculation on agricultural products, ie among the visitors there was a category of 

people who traveled not out of necessity, but to resell these products at local markets. 

Attention has been paid to the fact that the most horrible manifestations of «hunger crime» were 

cannibalism (cannibalism) and eating human corpses (corpse-eating). In conditions of famine, when 

people were taken to extremes and desperately fought for their lives, some of them lost the ability to 

control their actions and violated all legal and moral norms and killed their own or others' children, family 

members, usually the elderly, relatives, neighbors, beggars to eat them. There have been cases of killings 

for the production and subsequent sale of food. 

It has been concluded that the famine of 1946-1947 in Ukraine was the result of a complex of 

both objective and subjective factors of party and state authorities at all levels. In addition, the famine 

provoked an unprecedented increase in crime since the Civil War. Despite the fact that the rural 

population of the republic at that time was deprived of state support and therefore forced to flee alone, 

while committing both petty theft and inhumane acts (cannibalism, cannibalism), thereby violating legal 

and moral norms, party the state leadership has significantly intensified its repressive and punitive 

actions, involving even state security agencies in resolving all issues during the grain harvest. 

Keywords: famine of 1946-1947, rise in crime, causes of crime, consequences of crime, repressive 

and punitive mechanism. 

 

 

 

  


