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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН В ЕКОНОМІЦІ 
ТА КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Досвід багатьох країн світу, у т. ч. України свідчить про те що криміно-
генна ситуація у державі залежить від рівня розвитку економіки, тобто низька 
заробітна плата, пенсії, стипендії, зріст тарифів на комунальній платежі, оп-
лата освітянських і медичних послуг тощо, призводить до крадіжки, шахрай-
ству, вбивству з метою заволодіння коштовністю, рухомим і нерухомим май-
ном. Слід зазначити характер правопорушень відрізняється від рівня розви-
тку продуктивних сил і розвитку науково-технічного прогресу відповідно на-
ціональної економіки. В більш-менш розвинутих країнах криміналізація си-
туації відбувається у сфері торгівлі зброєю, незаконним обігом наркотичних 
засобів, фінансів у зв’язку з глобалізації і інтернаціоналізації світової еконо-
міки та вільним просуванням громадян у світовому просторі. 

Останні роки в Україні криміногенна ситуація висловлюється різким 
зростанням крадіжок, вбивство особливо тяжких. 

За даними Генеральної прокуратури України протягом січня–березня 
2018 р. обліковано 147,8 тис. кримінальних правопорушень (злочини, вияв-
лені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що 
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами 
безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Дер-
жавного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих правоохорон-
ними органами кримінальних проявів 35,3 % – тяжкі та особливо тяжкі. Про-
тягом січня–березня 2018 р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів 
на вбивство – 408, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 516, зґвалтувань і 
замахів на зґвалтування – 56. 

Кількість випадків крадіжок становила 71,6 тис., шахрайств – 10,9 тис., 
грабежів – 3,1 тис., хабарництва – 1 тис., розбоїв – 0,6 тис. 

У загальній кількості злочинів 62,1 % становили злочини проти власно-
сті, 8,7 % – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,8 % – злочини у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсо-
рів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9 % – злочини проти автори-
тету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян та злочини проти журналістів, 4,7 % – злочини у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних пос-
луг, 2,7 % – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2 % – зло-
чини проти правосуддя, 1,8 % – злочини проти громадської безпеки, 1,7 % – 
злочини проти громадського порядку та моральності, 1,6 % – злочини у сфері 
господарської діяльності, 1,5 % – злочини проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина. 
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Правоохоронними органами за цей період виявлено 501 особу, яка ско-
їла злочин у складі 115 організованих груп і злочинних організацій. Кількість 
потерпілих від злочинів у січні–березні 2018 р. становила 98,9 тис. осіб, із чи-
сла яких 34,2 тис. – жінки, 5,2 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 
2 груп, 1 тис. – неповнолітні та 0,5 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість 
потерпілих (66,9 %) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,1 % – жінки. У 
дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території кра-
їни постраждало 2,2 тис. осіб. 

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 1,8 тис. осіб, із числа яких 
18,1 % було умисно вбито; 23 % загинуло внаслідок дорожньо-транспортних 
пригод, пов’язаних зі злочинами; 7,3 % – у результаті нанесення умисних тяж-
ких тілесних ушкоджень. Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, стано-
вила 22,7 тис., з них жінки – 2,8 тис., неповнолітні – 0,7 тис. У загальній кількості 
виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,3 % раніше вже ставали на злочинний 
шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 9,2 % знахо-
дились у стані алкогольного сп’яніння, 7,7 % вчинили злочин у групі. Питома 
вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення 
злочину не працювали і не навчалися, становила 72,9 %, безробітних – 9 %. 

 Висновки: На підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те 
що, останні роки з погіршенням соціально економічного стану в суспільстві 
погіршується криміногенна ситуація і різко зростає, особливо тяжкі у з в’язку 
з вільним обігом зброї зі зони АТО на Східці країни. Тому для поліпшення 
соціально-економічної ситуації у суспільстві і подолання правопорушень не-
обхідно підвищити темпи зростання національної економіки з метою покра-
щення рівня життя. 
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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УКРАЇНІ 

У сучасних умовах розвитку економіки України активізація інвестицій-
ної діяльності стає одним із головних завдань, що вимагає термінового вирі-
шення на всіх рівнях господарювання. Без розв’язання цього питання стають 
неможливими перспективи оновлення виробництва на новому рівні, підви-
щення ефективності господарської діяльності, створення конкурентоздатної 
економіки світового рівня. У 2017 році в економіку України іноземними ін-
весторами з 76 країн світу вкладено 1630,4 млн дол. США прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу). Обсяг залучених з початку інвестування прямих іно-
земних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на кінець 




