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БОРОТЬБА З НАСИЛЬНИЦЬКОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ 

 

У сучасний період криміногенна обстановка в Україні залишається складною. Зростає 

кримінальний професіоналізм, злочини стають все більш жорстокими та зухвалими, 

поширюється їхня корислива мотивація. Посилюється організованість, професіоналізм, 

озброєність, технічна оснащеність злочинності, вона набуває більш зухвалих і небезпечних 

форм. Саме тому проблема боротьби зі злочинністю є однією з найактуальніших не тільки 

для України, де вона загострилась через тривалу економічну, фінансову, енергетичну та 

політичну кризу, але й для більшості країн світу. В усьому світі нині здійснюються 

інтенсивні дослідження, спрямовані на пошук і визначення найбільш ефективних шляхів, 

засобів і методів боротьби зі злочинністю та на її попередження [8, с. 3].  

Виходячи із сучасної ситуації, важливо чітко визначити шляхи і засоби протистояння 

кримінальній експансії, подолання злочинного тиску, напрацювати на основі реалістичної, 

виваженої оцінки обстановки, закономірностей, можливостей і тенденцій суспільного 

розвитку стратегію приборкання злочинності, суттєвого впливу на зміну її динаміки [3, с. 3].  

Організаційні та практичні заходи, реалізовані для стабілізації криміногенної 

обстановки в країні, характеризуються високою ефективністю. Якщо у 1995 році кількість 

зареєстрованих злочинів в Україні досягла майже 642 тис., то, починаючи з 1996 року, їх 

кількість стала зменшуватися: у 2000 році вона склала 553,6 тис. [3, с. 3], у 2002 – 450,6 тис. 

[4, с. 3]. Але періоди деякої стабілізації злочинності або незначного її зниження змінюються 

зростанням і подальшим погіршенням її стану, рівня, структури та динаміки.  

Одним із чинників тенденції зростання ступеня тяжкості і небезпеки посягань 

насильницького характеру є вчинення насильницьких злочинів із застосуванням 

вогнепальної зброї і вибухових речовин. В 2002 році в Україні вчинено з використанням 

зброї 658 злочинів, у Миколаївській області – 31 злочин; з використанням вибухових 

речовин в Україні – 46 злочинів, у Миколаївській області – 2 злочини [7, с. 3].  

З використанням вибухового пристрою було вчинено злочин 8 лютого 2001 року в 

центрі Миколаєва. На перехресті проспекту Леніна і вулиці Декабристів вибухнув під час 

руху автомобіль ВАЗ-2108. Керуючого автомобілем Б. з травматичною ампутацією було 

доставлено в Миколаївську ЛШМД, де він помер [1, с. 3]. Проведеним розслідуванням 

встановлено, що для здійснення вибуху був використаний пластид, вибух проведено за 

допомогою радіокеруючого пристрою. За здійснення злочину затримані і засуджені троє 

чоловіків, в тому числі виконавець і організатор, раніше засуджений по ст. 140 КК України. 

Одним з найбільш важливих чинників забезпечення належної безпеки громадян є 



ефективна протидія озброєній злочинності. Міністерством внутрішніх справ та його 

підрозділами на місцях здійснено низку заходів щодо роззброєння криміналітету, розроблені 

і впроваджені у практику нові методики розкриття злочинів. Це дало можливість досягти 

суттєвого скорочення їх числа. Кількість убивств, вчинених із застосуванням вогнепальної 

зброї, порівняно з 1999 роком зменшилась на 14,4%, а вчинених з використанням вибухівки 

– більше як на третину. Взагалі ж число злочинів, при скоєнні яких застосовувались 

вогнепальна зброя та вибухівка, скоротилося з 1,5 тис. у 1998 році до 1 тис. – у 2000 р. [3, 

с. 8]. Слід відзначити підвищення рівня розкриття злочинів, який становив в Україні у 2000 

році – 74,0%, у 2002 році – 83,3% [4, с. 4], в Миколаївській області у 2002 році – 84,3% [7, 

с. 8].  

До числа основних напрямів боротьби зі злочинністю на сучасному етапі належить 

сфера діяльності, пов’язаної з попередженням та розкриттям насильницьких злочинів, які 

несуть найбільшу суспільну небезпеку, посягаючи на честь, гідність, здоров’я та життя 

людини. Кримінальний вплив таких глобальних кризових явищ, як падіння національного 

доходу, обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва, інфляція, зростання 

цін, зниження реальної заробітної плати та купівельної спроможності більшості населення, 

може набути нової якості і призвести до чергового сплеску рівня злочинності в суспільстві. 

Результати досліджень громадської думки також вказують на розповсюдження серед 

населення настроїв невдоволення рівнем життя, соціально-економічною ситуацією, що 

склалася в суспільстві, зневіри у можливостях органів влади виправити становище, що в 

сукупності складає соціально-психологічну основу для подальшого розповсюдження різних 

форм протиправної поведінки.  

Метою Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки є 

забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів 

її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль 

держави і громадськості, вдосконалення законодавства, організації, засобів і методів 

запобігання і розкриття злочинів. Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на 

створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; ослаблення дії криміногенних 

факторів; припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, 

подальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм 

злочинності; недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо 

неповнолітніх; витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя; викорчовування 

корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини; створення надійних 

перешкод посиленню кримінального насильства; обмеження незаконного обігу зброї, 

наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва й алкоголізму, проституції та інших 



супутніх для злочинності явищ [5, с. 44].  

Як показало опитування з вивчення думки населення щодо діяльності міліції, стану 

правопорядку в регіонах та в державі, серед чинників, що найбільше впливають на 

криміногенну ситуацію в державі, респонденти називають економічну кризу (48,7%) та 

корупцію представників органів влади (49,1%). Відповідно в числі головних напрямів роботи 

міліції громадяни найчастіше відзначали боротьбу з посадовими злочинами, хабарництвом 

(39%) та злочинами у сфері економіки (38%). Однак найважливішим завданням міліції 

переважна більшість респондентів (60%) вважає боротьбу з організованою злочинністю [2, 

с. 15].  

Гострота криміногенної обстановки вимагає вживання великомасштабних 

комплексних заходів з боку держави, що мали б забезпечити її стабілізацію у найближчі 

роки. Пріоритетну увагу за цих умов необхідно віддати питанням правового забезпечення 

правоохоронної діяльності, удосконаленню системи профілактики правопорушень, 

посиленню боротьби з організованою та економічною злочинністю, забезпеченню охорони 

громадського порядку та громадської безпеки. До першочергових заходів необхідно віднести 

також удосконалення кримінально-виконавчої системи, розширення міжнародного 

співробітництва у боротьбі зі злочинністю, а також кадрове, наукове, інформаційно-технічне 

забезпечення правоохоронної діяльності. 

 Попередити та припинити злочинну діяльність професійних вбивць, бандитських і 

рекетирських угруповань, у тому числі і кримінальні «розборки» між ворогуючими кланами, 

можливо лише оперативно-розшуковими заходами з використанням сучасної розвідувальної 

техніки та всіх інших засобів, технічний та професійний рівень яких має бути досить 

високим, щоб протидіяти мафіозним формуванням і на придбання яких держава не повинна 

шкодувати грошей.  

Важливим напрямом боротьби із загальнокримінальною злочинністю є залучення 

громадян до охорони майна та захисту від агресивних посягань. Організаційні форми участі 

громадськості у боротьбі зі злочинністю можуть бути різними з урахуванням місцевих 

традицій, але загальні принципи діяльності мають передбачатись законом [6, с. 157].  

Завдання держави – тримати злочинність на мінімальному рівні та протистояти її 

зростанню. А для цього поряд з покаранням злочинців та їх ресоціалізацією важливе 

значення має система кримінологічної профілактики, що складається з заходів, які 

здійснюються з метою усунути, нейтралізувати негативні умови, які сприяють злочинності, 

або, по можливості, зменшити їх негативний вплив. 
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