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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ ЗЛОЧИНІВ 
 

1. Впевнений рух суспільства в напрямку розгортання процесів 
демократизації нашої держави багато в чому залежать від правового 
регулювання тих процесів, які сьогодні відбуваються у нашому житті. 
Однією з найважливіших проблем, яка стоїть цьому на заваді, є 
злочинність, а саме нерозкриті злочини [4, с.385]. 

2. Підвищення ефективної діяльності правоохоронних органів 
значною мірою залежить від рівня теоретичної і професійної підготовки 
правоохоронців, їх уміння правильно застосовувати чинне законодавство 
та виявляти активність і цілеспрямованість протидії злочинності, 
дотримуючись конституційних принципів України [3, с. 57]. 

3. В Україні зростає злочинність: за вісім місяців 2016 року її рівень 
на 10 тис. населення збільшився до 107 злочинів проти 88 в минулому 
році. Загальна кількість злочинів збільшилася на 22,6%. Найбільший 
приріст вийшов за рахунок злочинів майнової спрямованості, які 
становлять 60% від їх загального числа. Зокрема, збільшилась кількість: 
крадіжок – на 36% (з 182 8 тис. до 247,8 тис.); пограбувань – на 38% 
(з 13,9 тис. до 19,3 тис.); шахрайств – на 22% (з 31,3 тис. до 38,2 тис.); 
У злочинах проти особи зареєстровано збільшення кількості: 
згвалтувань – на 80% (з 176 до 317); розбоїв – на 27% (з 2,1 тис. до 2,7 
тис.); тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до загибелі, – на 8% (з 
420 до 454); хуліганства – на 14% (з 2,8 тис. до 3,2 тис.). Це офіційні дані, 
які озвучило керівництво МВС і Нацполіціі України у вересні 2016 року 
на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної 
діяльності [2]. 

4. Відповідно до п. 7.2 Розділу ІІ Положення про порядок ведення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань нерозкритими визнаються 
кримінальні правопорушення, з моменту реєстрації яких пройшло більше 
двох місяців, але до Реєстру не внесено дані про оголошення підозри або 
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продовження чи зупинення слідства. Тому слідчі та прокурори неохоче 
вносять до Реєстру відомості про неочевидні кримінальні 
правопорушення, що можуть «зіпсувати» статистику розкриття злочинів 
через нерозкриття. Нерозкриття для них дорівнює неефективній роботі 
слідчого підрозділу. Понад того, існує негативна практика переадресації 
заяви про злочин у звернення громадян (у розумінні спеціального Закону). 
Відповідно до п. 5 Розділу ІІІ Інструкції заяви і повідомлення, що 
надійшли до чергової частини ОВС, в яких відсутні відомості, які можуть 
вказувати на вчинення кримінального правопорушення, після реєстрації в 
журналі мають бути розглянуті відповідно до ЗУ «Про звернення 
громадян» від 02.10.1996 (при цьому ст. 12 Закону встановлює, що сфера 
його дії не розповсюджується на порядок розгляду заяв і скарг, 
встановлений кримінальним процесуальним законодавством). Але не 
дивлячись на такі вимоги, існує стійка практика, відповідно до якої заяви 
про злочин кваліфікуються як звернення [5, с.394-395]. 

5. Комлев Б.А. причини несвоєчасного розкриття злочину, що 
спричинили зупинення досудового розслідування, розбив на п'ять груп.  

1) Причини, що залежать від ділових якостей слідчого, працівника 
карного розшуку, тобто низький рівень кваліфікації, безвідповідальність 
за виконання своїх обов'язків, помилки у підборі та розстановці кадрів.  

2) Причини, зумовлені незабезпеченістю слідчого та працівників 
карного розшуку, неналежними умовами праці; відсутність транспорту, 
науково-технічних засобів, матеріальної заінтересованості тощо.  

3) Організаційні прорахунки, зокрема несвоєчасне повідомлення 
слідчого про вчинений злочин, затримка при виїзді на місце події, 
відсутність зв'язку з громадськістю та постійної взаємодії слідчого з 
працівниками карного розшуку тощо.  

4) Помилки та недоліки тактичного та методичного характеру при 
розслідуванні злочину: неякісне проведення допитів та інших слідчих дій, 
помилкові оцінки висновків експертів. 

5) Недоліки прокурорського нагляду за дотриманням законності при 
розслідуванні кримінальних справ [6, с.270]. 

6. Однією з найбільших проблем зростання кількості нерозкритих 
справ є те, що існує надмірне перевищення кількості справ на слідчих. 

Як зазначив колишній заступник Генерального прокурора Ренат 
Кузьмин : «При штатної чисельності в 10 тисяч слідчих, вакансій – 1300. 
Це означає, що на одного слідчого припадає 145 кримінальних справ за 
133 робочих дня. Іншими словами, в середньому по країні слідчий може 
присвятити розслідуванню однієї кримінальної справи менше 8 годин. 
Як думаєте, чи можна за 8 годин розкрити злочин, розслідувати і 
закінчити кримінальну справу, допитати свідків, оглянути і описати речові 
докази, призначити експертизи, провести очні ставки, повідомити про 
підозру, скласти обвинувальний акт ? А якщо врахувати, що слідчі йдуть у 
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відпустки, на лікарняні, беруть участь в нарадах, колегіях, зборах, 
чергуваннях, то часу на розслідування залишається набагато менше» [1]. 

7. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що вирішення питання з 
нерозкритими справами прямо залежить від вирішення вищезазначених 
проблем. Але найперше, що потрібно виділити, це саме боротьба зі 
злочинністю. Головні причини зростання злочинності створені самою 
нинішньою системою влади в Україні. Це зубожіння населення, війна і 
біженство, непрофесіоналізм управлінців і розвал правоохоронної 
системи. І так як система не змінюється, то зростання криміналу в Україні 
триватиме.  
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ДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
 

Корупція протягом тисячоліть залишається складним, унікальним і 
суперечливим явищем, яке тісно прижилося в ділових стосунках людей. 
Вважаємо, що дане негативне явище продовжує залишатися впливовим та 
активним чинником задоволення людських потреб і розв`язання 
найрізноманітніших проблем, попри його негативні оцінки з боку 


