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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 
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2017 року становив 39144,0 млн дол. США. Інвестиції спрямовувалися у вже 
розвинені сфери економічної діяльності. Станом на кінець 2017 року найва-
гоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до установ та 
організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність – 26,1 % та під-
приємств промисловості – 27,3 %. До основних країн-інвесторів належать 
Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 16,1 %, Російська Федерація – 11,7 %, Велика 
Британія – 5,5 %, Німеччина – 4,6 %, Віргінські Острови (Брит.) – 4,1 %, і 
Швейцарія – 3,9 %. Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємствами 
України у 2017 році складали 412,8 млрд грн, що на 22,1 % більше від обсягу 
капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року. Провідними сфе-
рами економічної діяльності за обсягами освоєння капітальних інвестицій у 
2017 році залишилися: – промисловість – 33,1 %; – будівництво – 12,3 %; – 
сільське, лісове та рибне господарство – 14,0 %; – інформація та телекомуні-
кації – 4,1 %; – оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засо-
бів – 7,0 %; – транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська дія-
льність – 8,7 %; –державне управління й оборона, обов`язкове соціальне стра-
хування – 7,4 %. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, 
як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок 
яких у 2017 році освоєно 69,9 % капіталовкладень. Частка кредитів банків та 
інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 5,3 %. За раху-
нок державного та місцевих бюджетів освоєно 12,7 % капітальних інвестицій. 
Частка коштів іноземних інвесторів становила 1,4 % усіх капіталовкладень, 
частка коштів населення на будівництво житла – 7,8 %. Інші джерела фінан-
сування становлять 2,9 %. Щодо можливих шляхів поліпшення інвестицій-
ного клімату в Україні та активнішого залучення прямих іноземних інвести-
цій в пріоритетні сектори національної економіки, доцільною видається реа-
лізація наступних основних заходів: розбудова національної фінансової сис-
теми в напрямку створення механізмів довгострокового інвестиційного кре-
дитування, конкурсного розподілу державних інвестиційних ресурсів, ефек-
тивної концентрації заощаджень населення для фінансування цілей економі-
чного розвитку; прискорення реформування амортизаційної системи шляхом 
її лібералізації та посилення інвестиційної спрямованості; впровадження ме-
ханізмів участі індивідуальних інвесторів в операціях на фінансовому ринку; 
створення надійної правової основи для стимулювання і залучення приватних 
інвестицій в інститути розвитку; розробка плану дій щодо формування спри-
ятливого інвестиційного клімату у межах проголошених пріоритетів соціа-
льно-економічного розвитку, розробка регіональних планів підвищення інве-
стиційної привабливості областей з урахуванням особливостей їхнього ресу-
рсного потенціалу; розвиток державно-приватного партнерства в підтримці 
інвестиційної та інноваційної діяльності; забезпечення постійної взаємодії 
органів виконавчої влади і підприємців, покращення інформаційного супро-
водження реалізації інвестиційних проектів. 
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