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Збройні конфлікти, які перманентно тривають в усіх регіонах світу 

викликали величезну кількість нелегальних мігрантів та переміщених осіб і 

стали однією із важливих правозахисних і гуманітарних проблем нашого 

часу. Біженці і внутрішньо переміщені особи, що втратили житло, землю й 

майно, потерпають від несправедливості, пов’язаної з вимушеним 

переселенням. До цього додаються й інші чинники, що створюють умови для 

протиправної поведінки мігрантів.  

У такому становищі в Україні опинилися біля двох мільйонів біженців 

з Криму та східних областей. Перманентний збройний конфлікт, який з 

незрозумілих причин називається антитерористичною операцією, приймає 

затяжний характер і не дає можливості багатьом постраждалим повернутися 

на свою землю, у свої домівки вже більше двох років. Знищення, захоплення 

і протиправна конфіскація залишеного майна порушує права зазначених осіб 

і створює проблемі переміщених осіб незворотній характер, ускладнює 

примирення, досягнення миру і створює низку криміногенних чинників, які 

становлять загрозу національній безпеці держави. 

Події на Донбасі та в Криму докорінно змінили як політичну, так і 

соціальну й криміногенну ситуацію в Україні. Можна передбачити, що як би 

не розвивалися подальші події, збройний конфлікт та анексія Криму 

поставили певну межу у свідомості більшої частини населення України. Із 

цим потрібно рахуватись. 

Українське суспільство певною мірою поділено за ставленням до цих 

подій, а також до ролі в цьому, передусім, Російської Федерації. У зв’язку з 

цим перед кримінологічною наукою постає зовсім новий чинник детермінації 



 
 

злочинності, який раніше залишався поза увагою вчених. Передусім мова йде 

про причини й умови виникнення збройних конфліктів на триторії України та 

їх вплив на поширення масових форм протиправної поведінки. Владі 

необхідно усвідомити, що безпека української держави і перспективи 

розвитку залежать не стільки від суто економічної ситуації та спроможності 

вирішувати поточні проблеми, скільки від подолання масових форм 

протиправної поведінки, викликаної корупцією у всіх інститутах державної 

влади.  

Безумовно, досягнення цієї мети передбачає врахування різноманітних 

чинників, але одним із найважливіших сьогодні є контекст подій на Донбасі. 

Ми маємо зрозуміти і оцінити втрати та їх кримінологічні наслідки, яких ці 

події вже завдали Україні. Необхідно виокремити втрати непоправні, 

з’ясувати нові виклики, ризики та загрози злочинності, що виникатимуть у 

зв’язку із цим в осяжній перспективі. Слід скористатися можливістю, що 

відкривається через реформування економіки, судової влади та системи 

кримінальної юстиції і на цій основі сформувати нову ментальність 

суспільства, спрямовану на законослухняну і правову поведінку населення, 

передусім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей, а також Автономної республіки Крим. 

Зауважимо, що будь-які законодавчі та інші нормотворчі рухи влади 

щодо визначення варіантів подальшого розвитку мають базуватися на 

ретельному аналізі попередніх помилок і враховувати наступне. 

Неупереджений аналіз ситуації на сході України дає підстави для висновку 

про те, що припинення збройного конфлікту не варто очікувати ближчим 

часом. Україна за будь-яких умов розвитку подій не повинна визнавати 

законність анексії Криму та тимчасово окупованих територій на сході. 

Необхідно зосередити весь наявний потенціал органів кримінальної 

юстиції для стабілізації криміногенної ситуації в Україні і на сході зокрема. 

Ретельно і послідовно документувати кожний факт злочину, вчинений 

незаконними збройними формуваннями, у тому числі пов'язаний з 



 
 

незаконним відчуженням майна та інших форм власності з метою їх 

подальшого розгляду у міжнародному кримінальному суді. 

Поле рішень української влади насправді є доволі вузьким, хоча 

віддзеркалення рішення у суспільному житті буде доволі яскравим. Якщо 

виходити із п’яти базових сценаріїв1 – «тотальної війни», «відсікання 

тимчасово окупованих територій»; повної відмови України від окупованих 

територій і повного розриву з ними; «сателітності», тобто визнання автономії 

Донбасу і сепаратного миру з Росією на вигідних для неї умовах; 

«консервації конфлікту» подібно до Придністров’я, Південної Осетії та 

Абхазії; «обмеженого військового протистояння та перманентних 

перемовин» за принципом «ні війни, ні миру» – Україна будь-що має 

обстоювати територіальну цілісність і державну незалежність за визнання 

пріоритету національної єдності. Кримінологи вбачають і інші можливі 

сценарії розвитку, зокрема побудовані на комбінації вказаних тут, але 

останні окреслюють базові параметри поля прийняття рішень. 

Особливості цієї гібридної війни, зокрема, полягають в її орієнтації не 

стільки на анексію окремих територій, скільки на загальне ослаблення й де 

зорганізацію української влади, обмеження суверенітету і міжнародної 

правосуб’єктності української держави, руйнування її економічного 

потенціалу, виробничої транспортної, соціальної інфраструктури, поширення 

різноманітних форм протиправної поведінки, в тому числі і шляхом 

створення незаконних збройних формувань.  

Важливим кримінологічним чинником у подіях на Донбасі була ідея 

зміни державного устрою України шляхом передання владних повноважень і 

ресурсів не територіальним громадам, а регіонам, т. зв. федералізація, дуже 

вдало інкорпорована в політичну риторику і стала підґрунтям для масових 

форм протесту, які нерідко набували протизаконного і злочинного характеру. 

Криміногенні наслідки подій на Донбасі виходять далеко за межі 

зруйнованого регіону – утворився цілий ланцюг втрат у сферах економіки та 

правозастосування.  



 
 

Падіння рівня життя у поєднанні зі страхом за життя (своє, своїх дітей 

та рідних), збільшує зовнішньоміграційні настанови мешканців Донбасу, при 

чому за рахунок тих, хто прагне не тимчасового виїзду на заробітки або 

навчання, а хоче назавжди змінити країну проживання. Величезна шкода, яку 

завдає (і завдаватиме надалі) масовий виїзд активних людей, пов’язана з тим, 

що вони працюватимуть в інших країнах, там витрачатимуть зароблені 

кошти, там народжуватимуть дітей. 

Отже, політика України, спрямована виключно на забезпечення 

високого рівня та якості життя громадян, має враховувати політичні, 

економічні, соціальні та криміногенні умови її реалізації. 

Події на Донбасі мають не тільки економічний, психологічний, а й 

важливий кримінологічний вплив на українське суспільство та українську 

державу.  

Перенасичення зброєю та близькість непідконтрольних Україні 

територій зумовлюють високий рівень загрози терористичних актів, проявів 

бандитизму і складну криміногенну ситуацію. Неминучим наслідком цього є 

погіршення криміногенної ситуації і в регіонах, віддалених від тимчасово 

окупованих територій. 

Кровопролиття і гостре політичне протистояння посилюють агресивні 

настрої в суспільстві, налаштування на вирішення будь-яких суперечок і 

конфліктів нелегітимними методами, аж до застосування сили та зброї. 

Формується прагнення до швидких і простих рішень, що супроводжується 

загрозами дегуманізації та криміналізації суспільства в цілому. Вже сьогодні 

часто люди, які до подій на Донбасі (точніше, до революції гідності) були 

добрими сусідами чи навіть друзями, стали ворогами, посварилися і не 

підтримують жодних стосунків. На жаль, у таких ситуаціях на перший план 

виходять емоції, обвинувачення та помста. І з часом ці люди тільки 

утверджуються у своїх переконаннях: вони лишаються при своїй думці й 

абсолютно не сприймають іншу. Це може стати каталізатором поглиблення 

ціннісного розколу і нетолерантності, атомізації суспільства. 



 
 

Необхідно наголосити на тому, що в Україні існує реальна загроза 

втрати дієздатності державних структур і ослаблення державного 

суверенітету, пов’язана з непродуманими і непослідовними реформами у 

Міністерстві внутрішніх справ, прокуратурі та судовій системі. Зауважимо 

також, що порушення законодавчими органами норм Корнституції при 

ухваленні законодавчих актів стало майже нормою і не сприймається не 

тільки в Україні, а й у впливових міжнародних організаціях. Не випадково 

правовий нігілізм поширюється не тільки серед громадян, а й представників 

влади та державних інститутів. 

Загальновідомо, що легітимність влади базується на безумовному 

дотриманні законодавства всіма без винятку, без застосування однакових 

покарань до всіх винних. Критичним моментом у подоланні корупції має 

стати докорінна зміна судової системи, забезпечення прийняття судових 

рішень виключно на засадах правосудності. Саме для цього необхідно 

повністю задіяти можливості зовнішнього втручання. 

Водночас треба зазначити, що влада має забезпечувати виконання 

законів навіть із застосуванням сили. Катастрофа Донбасу вже спричинила 

величезні економічні втрати України і продовжує щодня вимагати 

гігантських обсягів фінансування на утримання і переозброєння армії, на 

соціальну допомогу, на відновлення інфраструктури постраждалих 

територій, на допомогу вимушеним переселенцям по всій країні. У поєднанні 

із глибокою економічною кризою це неминуче призводить до масштабного 

збідніння населення, значення якого багаторазово посилюється нерівністю та 

навіть поляризацією за доходами, за можливостями захисту своїх прав, 

масовим використанням влади для особистого збагачення і формуванням 

відповідних кланів із підконтрольними органами кримінальної юстиції. 

Своєю чергою поєднання бідності, нерівності і корупції неминуче створюють 

живильне середовище для вчинення злочинів. Відповідно, руйнуються 

традиційні світоглядні орієнтації, натомість формується база для появи та 

розвитку асоціальних ідеологій і практик. 



 
 

До того ж, тривалі воєнні дії та постійне збільшення чисельності їх 

учасників створюють проблеми поствоєнного синдрому, ресоціалізації 

демобілізованих, а часто й членів їхніх родин. 

Катастрофа Донбасу, необхідність повсякчасної допомоги 

величезниммасам людей, які втратили своє житло, роботу, засоби до  

існування, необхідність допомоги армії, яка не мала найнеобхіднішого, 

багаторазово пришвидшили розвиток громадянського суспільства в Україні. 

Окремі його структури ще дуже крихкі і недосвідчені, можуть стати легкою 

здобиччю антидержавницької пропаганди. Тому надзвичайно важливою є 

підтримка громадянського суспільства, сприяння піднесенню його ролі в 

країні, але водночас і запобігання появі та розвиткові квазігромадянської 

активності, набуттю нею кримінального характеру. 

Розвиток подій на Донбасі за будь-яких умов здійснюватиме потужний 

вплив на загальну економічну ситуацію в країні, на спроможність бюджету 

фінансово забезпечити державні зобов’язання, врешті-решт на рівень 

безробіття та доходи населення країни. Безперечно, це своєю чергою 

впливатиме на настрої в суспільстві, і цей вплив необхідно відповідним 

чином враховувати в державній політиці. Але будь-які поточні обставини не 

можуть змінити загальну мету інтеграції українського суспільства і 

обумовлені нею завдання. 

Напередодні катастрофи 2014 року, що від’єднала значну частину 

території Донбасу від України, спричинила масову загибель людей і 

вимушене переселення принаймні 2 млн осіб, соціально-економічна ситуація 

в Донецькій та Луганській областях принципово не відрізнялась від 

загальноукраїнської. Більшість економічних параметрів регіону 

перевищували середні по країні, соціальні характеристики були гіршими, але 

все ж не передвіщали того, що сталося. 

Для запобігання повторенню – нехай і в іншому варіанті – цих подій, 

для мінімізації негативних наслідків і максимального використання нових 

перспектив, необхідно визначити принаймні основні рушійні сили і з’ясувати 



 
 

глибинні причини. Минуло ще надто мало часу: рани не загоїлись і болять, 

про примирення нема і гадки, навіть воєнні дії все ще не вдається припинити 

остаточно. Тому аналіз неминуче віддзеркалюватиме політичні уподобання 

авторів, хоч би як академічний статус вимагав повної об’єктивності і 

незаангажованості.  

Неадекватне реагування влади на зовнішні загрози. Нестабільність 

політичної ситуації, перманентна боротьба за владу груп непримиренних 

політичних еліт, масові виступи, протистояння та зіткнення народу з 

правоохоронцями призвели до того, що владна еліта почала вбачати у своїх 

політичних опонентах і власному народові основну загрозу для 

владарювання. Тому в процесі формування сектору безпеки перевага 

надавалась посиленню органів кримінальнї юстиції, а не Збройних сил 

України. Зовнішні загрози, а відповідно і формування системи захисту від 

них, відійшли на другий план, що й стало причиною поразок нашої держави 

на початку ескалації воєнних дій на сході країни.  

У всьому світі армія є однією з основ держави. Перевагу в організації 

та діяльності українських силових відомств надавали правоохоронним 

органам, завданням яких є протидія внутрішнім загрозам, що характерно для 

тоталітарних режимів. Наприклад, якщо 2012 р. фінансування утримання 

міліції, прокуратури та СБУ зросло більш ніж на мільярд гривень, то для 

Збройних сил його навпаки урізали до 14 млрд.  

У підготовці працівників органів кримінальної юстиції акцент робився 

на відверненні внутрішніх викликів владі, припиненні протестних акцій 

громадян – мітингів, демонстрацій тощо. До протистояння озброєним, добре 

навченим воєнізованим формуванням чи військовим підрозділам або для 

боротьби з розвідувальними і диверсійними групами можливого противника 

представників правоохоронних структур не готували. У СБУ, зокрема, не 

функціонувала система протидії розвідувальним диверсійним групам, які 

активно використовувалися РФ у гібридній війні на Донбасі.  



 
 

Значною мірою через це на початку гібридної війни силові відомства 

виявилися дезорієнтованими та непідготовленими до відсічі зовнішній 

агресії. Крім того, система управління силовими структурами України, їхня 

підготовка до спільних і злагоджених дій, розвідувальне, контррозвідувальне, 

логістичне, матеріальне та фінансове забезпечення виявилися 

малоефективними, надмірно забюрократизованими і невідповідними 

вимогам сьогодення, а переважна частина озброєння, військової та 

спеціальної техніки була застарілою. 

З огляду на це можна стверджувати, що вибір часу початку гібридної 

війни не був випадковим. Уразливість України після Майдану, інституційні 

проблеми щойно сформованої влади, відсутність боєздатної армії та 

корумпованість керівників силових відомств стали головними причинами 

поразок на першому етапі конфлікту на Донбасі. 

Масштабна корупція в силових структурах. Корумпованість 

військового відомства, правоохоронної системи, місцевої та центральної еліт 

є чи не більшою загрозою для національної безпеки, ніж зовнішня агресія. За 

надійністю поліцейських служб Україна посідає 135 місце із 144 країн світу, 

наша правоохоронна система входить до десятки найгірших поліцейських 

служб світу. Громадська думка характеризує органи внутрішніх справ як 

непрофесійні, корумповані і деморалізовані. Люди в погонах 

перетворюються із захисників співгромадян на загрозу для них. Водночас 

через поширення корупції, а іноді й фактичну інтеграцію до системи 

організованої злочинності, занепад оперативно-розшукової діяльності, що 

продовжує ґрунтуватися на застарілих правових та організаційних засадах, 

правоохоронна система не здатна ефективно боротися із загрозами державі. 

Взагалі українській державі притаманна інституційна слабкість (130 місце за 

рівнем розвитку інституцій), що у сфері протидії корупції проявляється не 

тільки у неспроможності реалізації політики, а й у відсутності її адекватного 

формулювання. 



 
 

Корупція як внутрішня агресія багато в чому небезпечніша за 

зовнішню. Вона не тільки послаблює фронт боротьби на Донбасі, а й сіє 

зневіру в суспільстві щодо успішності реформ і можливості поліпшення 

життя. Корупція нині проникла в усі сфери суспільного життя, а чесність, 

порядність, обов’язковість, професіоналізм уже не сприймаються як моральні 

орієнтири соціальної поведінки. Це створює загрозу не лише для 

майбутнього української демократії, а й для існування самої держави. Отже, 

боротьба з корупцією стає наразі внутрішнім фронтом боротьби за 

державність. 

Особливості криміногенної ситуації. Значно вищою, ніж навіть у 

сусідніх областях, є концентрація пенітенціарних закладів: у Донецькій 

області розташовано 21, в Луганській – 16 установ (21 % від усіх установ 

країни); 29 установ знаходяться нині на території, непідконтрольній 

Україні57. Відповідно, більше мешканців регіону так або інакше контактує із 

засудженими особами (хтось працює, хтось спілкується з родичами, хтось 

мешкає поруч тощо), і більше засуджених залишається в регіоні після 

звільнення. Це неминуче змінює загальне ставлення до перебування в 

колонії, яке вже не сприймається як щось виняткове і таке, що засуджується. 

Особливо помітним є вплив таких маргінальних суб’єктів на молодь у 

невеликих монофункціональних містах. Традиційне «вуличне» виховання, 

коли взірцем і наставником є старші за віком приятелі, в умовах значного 

поширення саме серед вуличних компаній осіб, які мають тюремний досвід, 

майже неминуче формує відповідні поведінкові орієнтири. Фактично йдеться 

про поширення маргінального світогляду, маргінальної поведінки на значну 

частину жителів. У кінцевому підсумку представники саме маргінальних 

верств найперше вдавалися до протиправних дій, паплюжили українську 

символіку тощо не з ідеологічних міркувань, а просто за специфічними 

стандартами поведінки.  

У регіоні поширена напівлегальна та/або нелегальна економічна 

діяльність, що іноді межує з кримінальною. Корупція, рекет, «відкати» є чи 



 
 

не нормами. Кримінальні розборки збереглися навіть після лихих 1990-х. 

Така ситуація спостерігалась упродовж усіх 25 років. Отже, кримінальна 

складова в житті Донбасу відігравала значно важливішу роль, ніж у будь-

якому іншому регіоні України. 

Відсутність сформованих традицій державності в Україні та поваги до 

влади, що обумовлено історією розвитку державності на теренах України. 

Центральна влада на території України тривалий час була чужою – 

російською, польською, литовською і тому викликала спротив. Сформована 

національна влада поки що не має достатньо ефективних державних 

інституцій та управлінських практик, зрілих політичних традицій, а її 

бюрократичний характер та корумпованість формують зневагу до неї. 

Українське суспільство в цілому, а жителі Донбасу і поготів, є не надто 

толерантним. Відсутність толерантності корелює із поширеністю соціальної 

недовіри, тобто негативних очікувань від дій інших осіб та негативної 

захисної впевненості. 

Не можна ігнорувати і масове незадоволення діями влади у 2012–2013 

роках, зокрема стрімке посилення авторитаризму: фактичне підпорядкування 

Президентові виконавчої та судової гілок влади, контрольованість 

парламенту, абсолютизація ролі силових відомств, прокуратури, утиски 

бізнесу, представників опозиційних сил та ослаблення їхніх фінансових 

можливостей тощо. Усе це не могло не руйнувати авторитету влади, яка 

перетворилася на символ корупції та зловживань. 

Низка державних інституцій працювала не стільки на користь 

суспільства, скільки на інтереси панівного його прошарку. Відповідно 

більшість населення що далі, то сильніше відчувала незадоволення діями 

влади, а меншість, яка безпосередньо отримувала (або вважала, що отримує) 

зиск, демонструвала підтримку. Одночасно політичне протистояння 

супроводжувалось економічним, що віддзеркалювалось у новому 

перерозподілі власності, зокрема завдяки пільгам та бюджетним дотаціям. 

Через нерівний розподіл доходів і багатства певні групи населення з 



 
 

високими доходами мали змогу спрямовувати певну їх частину на хабарі 

високопосадовцям і використовувати їхні можливості у власних економічних 

інтересах. Це означало їх пряме втручання в політику і державне управління. 

Зрощування багатства з владою вочевидь не сприяло гармонійному розвитку 

суспільства і забезпеченню економічного зростання, оскільки давало 

преференції окремим складовим економіки за рахунок інших45. У той або 

інший спосіб така несправедливість зумовлює різного роду конфлікти: 

політичні, економічні, соціальні, аж до збройних, що і відбулось в Україні. 

Широко використовувалась демагогія для прикриття неспроможності 

політиків реально реформувати суспільство і економіку. Декларації далеко не 

завжди супроводжувались реальними діями. Зокрема, розмови про 

євроінтеграцію, шлях до європейського цивілізаційного простору, 

підвищення соціальних стандартів, боротьбу з корупцією досить довго 

прикривали небажання владної еліти запроваджувати радикальні зміни. 

Донині не знято напругу між центром і регіонами, конкуренцію між 

регіональними, політичними та фінансово-промисловими групами за вплив 

на прийняття рішень центром. 

Тривають нескінченні конфлікти всередині політичної еліти, яка 

демонструє нездатність усвідомити розкол як внутрішню проблему 

суспільства й тяжіє до розуміння цих проблем як підступів зловмисників і 

конкурентів, яких потрібно виявити, а ще краще знешкодити.  

Однак історія свідчить, що «полювання на відьом» у принципі нездатне 

запобігти розколу, а тим паче його ліквідувати. Воно може хіба що змінити 

його форму чи перетворити на латентне. А якщо врахувати боротьбу між 

різними фінансово-промисловими групами й кланами, центральною і 

регіональною елітами, фракціями і групами в парламенті, то стає очевидним, 

що політичним відносинам в Україні завжди був притаманний досить 

високий рівень конфліктності. 

Ці тенденції ілюструють окремі статистичні дані щодо злочинності в 

Україні в останні роки. Так, у 2015 р. було зареєстровано 4 806 783 заяв та 



 
 

повідомлень про злочини та інші події, що надійшли до органів поліції 

(ОВС), що на 12,1 % більше, ніж у попередньому році. Із загальної кількості 

заяв та повідомлень про злочини та інші події ті, в яких йдеться про діяння з 

ознаками злочину, склали 1 091 656 (22,7%), а ті, в яких вказується на діяння 

без ознак злочину, – 3715127 (77,3%).  

По 87,9 %таких заяв та повідомлень було прийнято рішення про 

реєстрацію інформації, що міститься в них, у ЄРДР, по 11,7% – про 

приєднання до іншого ЄРДР, по 0,2% – про передавання до ОВС під 

юрисдикцією органу досудового розслідування якого вчинено злочин. 

Серед заяв та повідомлень про події без ознак злочину у 2015 р., як і в 

попередні 2 роки абсолютну більшість – 97,3% склали ті, що розглядалися у 

порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», тобто 

розцінювалися як звернення або скарги на порушення прав. Ще по 2,7 % 

таких заяв та повідомлень були складені протоколи про адміністративні 

правопорушення.  

У процесі досудового слідства фактично здійснюється другий етап 

відсіву подій, щодо яких до правоохоронних органів надійшли заяви та 

повідомлення. У 2015 р. із 1 093 314 діянь, відомості щодо яких було внесено 

до ЄРДР, в ході досудового розслідування за 528 132, тобто за  48,3% 

провадження було закрито за реабілітуючими підставами. Причому 

абсолютну більшість, випадків закриття кримінального провадження 

становлять ті, по яких було встановлено відсутність у діянні складу злочину -

– 86,9 %, та відсутність самої події злочину – 12,2%. 

Виникає необхідність з’ясувати, чому така велика кількість 

незлочинних за своїм характером подій фіксується в ЄРДР, і які заходи слід 

вжити для зменшення їх відсотку.     

У 2015 р. в процесі досудового розслідування було обліковано 565 182 

злочини, що більше відповідного показника попереднього року на 6,8%. 

Таким чином, чисельність діянь облікованих як злочини становить лише 

11,8% від загального числа заяв про злочини та інші події, що надійшли до 



 
 

ОВС (поліції). Тобто фактично відновилося співвідношення між цими 

показниками, яке спостерігалося у минулі роки.   

Ці тенденції зберігаються й в поточному році. Чисельність заяв та 

повідомлень про злочини та інші події, що надійшли до органів поліції і були 

зареєстровані в журналі єдиного обліку (ЄО) зросла порівняно з аналогічним 

періодом минулого року на 31,0% і становила 1 328 950. З числа заяв та 

повідомлень про злочини та інші події, що були зареєстровані органами 

поліції в ЄО, у 275 386 (20,7%) йшлося про діяння з ознаками злочину, а у 

1 053 564 (79,3%) – про діяння без ознак злочину. За розглядуваний період 

97,6% заяв та повідомлень про події без ознак були розглянуті у порядку, 

передбаченому Законом України «Про звернення громадян».   

За січень–березень 2016 р. у ЄРДР було зареєстровано 278 405 (+6,8%) 

діянь з ознаками злочинів, з яких 203 505 (+18,2%) склали обліковані 

злочини і 74 900 (–15,3%) – діяння, провадження щодо яких були закриті за 

реабілітуючими обставинами. Частка діянь, провадження щодо яких були 

закриті за реабілітуючими обставинами, серед всіх посягань, інформація 

щодо яких була зареєстрована в ЄРДР, становила у зазначений період 26,9%, 

тобто суттєво зменшилася порівняно з відповідними періодами минулих 

років (1 кв. 2014 р. – 41,8%, 1 кв. 2015 р. – 33,9%). Цю тенденцію слід 

оцінити позитивно. За перший квартал цього року чисельність облікованих 

злочинів складала 15,3% від заяв та повідомлень про злочини та інші події, 

що надійшли до поліції. 

Після значного зростання з 5861 у 2013 р. до 11466 у 2014 р. (+95,6%) 

у 2015 р. чисельність умисних вбивств зменшилася на 28,3% і становила 

8224. Зменшилась і кількість так званих очевидних умисних вбивств, облік 

яких ведеться з 2013 р. У 2014 р. їх було обліковано 4920 (у 2,4 раза більше 

показника 2013 р.), а у 2015 р. – 3226 (–34,4%).  У 2015 р. 39,2% всіх 

умисних вбивств складали очевидні діяння (2014 р. – 42,9%).  

Динаміка випадків спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень 

була іншою. У 2013 р. було обліковано 3026 таких діянь, у 2014 р. 



 
 

практично стільки ж (3132, +3,5%), а у 2015 р. їх чисельність зменшилася 

на 19,8% і дорівнювала 2511. Кількість злочинів цього виду, що 

спричинили смерть потерпілого, змінювалася за це період аналогічним 

чином: 2013 р. – 796, 2014 р. – 763 (–4,1%), 2015 р. – 680 (–10,9%).   

У 1 кварталі 2016 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року 

кількість умисних вбивств (фактів смерті та зникнення безвісти) зменшилася 

на 9,4% і становила 3528; очевидних умисних вбивств – на 57,9% (498); 

умисних тяжких тілесних ушкоджень – на 6,6% (583), у тому числі таких, що 

спричинили смерть потерпілого – на 2,7% (178). 

Чисельність випадків умисного знищення або пошкодження майна у 

2013 р. становила 3007, у 2014 р. зросла більш ніжу 1,5 раза і дорівнювала 

4582, а у 2015 р. – зменшилася до 3226 (–29,6%). Кількість зазначених 

посягань на майно, вчинених шляхом підпалу, у 2013 р. дорівнювала 597 

(19,5% всіх злочинів цього виду), у 2014 р. – зросла до 1036 (+76,5%), а їх 

частка серед всіх таких діянь збільшилася до 22,6%, у 2015 р. – скоротилася 

до 818 (–21,0%), а відсотковий показник відносно всіх посягань цього зріс 

до 25,4%. 

У січні–березні 2016 р. було обліковано 1250 діянь, пов’язаних з 

умисним знищенням або пошкодженням майна, що на 6,8% більше ніж за 

перші три місяці попереднього року. При цьому чисельність таких 

випадків, здійснених шляхом підпалу, зросла на 50,7% і становила 321 (1 

квартал 2014 р. – 374, 1 квартал 2015 р. – 213). 

Наведені дані наочно демонструють необхідність зосередити зусилля 

на подоланні проявів масової агресії і запобіганні їм у майбутньому, 

залученні для цього комплексу правоохоронних інструментів, методів 

психологічного впливу, роз’яснювальної роботи і пропаганди. 

 


