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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ 
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ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВʼЯ ОСОБИ ПРОТЯГОМ  
2013–2018 РОКІВ 

Анотація. Проаналізовано динаміку особливо тяжких, тяжких та 
середньої тяжкості злочинів проти життя та здоровʼя особи протягом 
2013‒2018 років на підставі даних Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. 
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Summary. The dynamics of especially serious, grave and average 
crimes against life and health of the person during 2013‒2018 are analyzed 
based on the data of the Uniform Register of Pre-trial Investigations. 
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В межах реформування Міністерства внутрішніх справ в 

2015 році було створено Національну поліцію України (далі – НПУ) [1; 
2]. Одними з основних завдань НПУ є реалізація державної політики у 
сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з 
допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 
Національна поліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює 
моніторинг оперативної обстановки в державі, вивчає, аналізує і 
узагальнює результати та ефективність поліцейської діяльності, тощо. 

Як відомо, з 20 листопада 2012 року інформація про стан та 
структуру злочинності в Україні знаходиться в Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань, держателем якого є Генеральна прокуратура 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/343-2016-%D0%BF
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України [3]. Реєстр утворений та ведеться відповідно до вимог 
Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення: 
1) реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та обліку 
прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх 
учинили, та результатів судового провадження; 2) оперативного 
контролю за додержанням законів під час проведення досудового 
розслідування; 3) аналізу стану та структури кримінальних 
правопорушень, вчинених у державі; 4) інформаційно-аналітичного 
забезпечення правоохоронних органів. 

Аналіз оперативної обстановки в державі можливостями 
автоматизованої системи оперативного інформування МВС України у 
2000–2012 роках було проведено в роботах [4; 5]. 

Проведемо аналіз даних Єдиного реєстру досудових розслідувань 
щодо динаміки злочинів проти життя та здоровʼя особи протягом 2013–
2018 років. Для цього будемо використовувати статистичні дані Єдиних 
звітів про кримінальні правопорушення в державі за 2013–2018 роки [6]. 

Незважаючи на локальне збільшення загальної кількості 
кримінальних правопорушень проти життя та здоровʼя особи в 
2018 році у порівнянні з 2017 роком на 2,3 %, спостерігається, 
відповідно до лінії тренду, загальна тенденція щодо зменшення їх 
кількості протягом 2013–2018 років (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Залежність загальної кількості кримінальних правопорушень 

проти життя та здоровʼя особи від року 
 
На рис. 2 представлені графіки залежності загальної кількості 

кримінальних правопорушень різних ступенів тяжкості проти життя та 
здоровʼя особи від року. Їх аналіз дозволяє зробити такі висновки. 

 

http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html
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http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=201303
http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=201303
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Рис. 2. Залежність загальної кількості особливо тяжких (1), тяжких (2) та 

середньої тяжкості (3) злочинів проти життя та здоровʼя особи від року 
 
Протягом 2014–2017 років відмічається тенденція щодо 

зменшення загальної кількості особливо тяжких, тяжких та середньої 
тяжкості злочинів проти життя та здоровʼя особи від року. Але у 
2018 році у порівнянні з минулим роком для всіх зазначених злочинів 
спостерігається їх збільшення. 

Необхідно також відмітити, що для особливо тяжких злочинів 
проти життя та здоровʼя особи спостерігається їх локальний максимум в 
2014 році. Крім того, звертає на себе увагу те, що кількість особливо 
тяжких злочинів перевищує кількість тяжких та середньої тяжкості 
злочинів протягом 2013–2018 років. 

Таким чином, в роботі проаналізовано динаміку загальної 
кількості кримінальних правопорушень різних ступенів тяжкості проти 
життя та здоровʼя особи протягом 2013–2018 років на підставі 
статистичних даних Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
виявлені характерні її ознаки. Вважаємо, що органам Національної 
поліції необхідно врахувати вище зазначені результати наукового 
дослідження для планування відповідних заходів щодо запобіганню 
злочинам проти життя та здоровʼя особи в Україні. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ НЕГЛАСНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ В ІНШИХ КРАЇНАХ 

Анотація. Виокремлено наявні у світовій практиці організаційні 
моделі негласного розслідування економічних злочинів. Класифікація 
субʼєктів, які здійснюють розслідування економічних злочинів, ґрунтується 
на віднесенні органів «фінансових розслідувань» до правоохоронних і 
наділення їх компетенцією щодо проведення негласної роботи.  

Ключові слова: закордонний досвід, фінансові розслідування, 
субʼєкти, компетенція. 

Summary. The organizational models of secret investigation of 
economic crimes available in the world practice are singled out. 
Classification of subjects conducting an investigation of economic crimes is 
based on the attribution of organs» financial investigations» to law 
enforcement and empowering them to conduct secret work. 

Keywords: foreign experience, financial investigations, subjects, 
competence. 
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