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Об’єктом дослідження є діяльність правоохоронних органів із розслідування криміналь-
них злочинів у період 1960–2018 років. На підставі статистичних таблиць обліку діяльності ор-
ганів внутрішніх справ у ці роки здійснено аналіз основних кількісно-якісних статистичних по-
казників, що відображають результати діяльності органів правопорядку із виявлення та 
розкриття кримінальних правопорушень у цей період. Для полегшення сприйняття показників 
надано статистичні таблиці обліку діяльності органів внутрішніх справ. 

Ключові слова: кримінальні злочини, злочинність, показники злочинності, розкриті та 
нерозкриті злочини минулих років. 

 
Постановка проблеми. Необхідність здійснення аналізу статистичних показни-

ків Міністерства внутрішніх справ України, які відображають результати діяльності 
органів правопорядку із виявлення кримінальних правопорушень у період 1960–2018 
років, зумовлена потребою висвітлення та оцінювання результатів роботи органів пра-
вопорядку на ґрунті статистичних показників за минулі роки.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Аналіз 
та узагальнення практики розслідування кримінальних справ, наукових праць вітчизня-
них і зарубіжних учених, результатів емпіричного дослідження дозволяє визначити сис-
тему факторів, що впливають на своєчасне розкриття злочинів минулих років, за їх зна-
чущістю. Суттєве значення у цій сфері мають праці таких українських вчених: 
Л. Я. Драпкіна, Б. А. Комлєва, Ю.В. Коріеневського, В. П. Лаврова, О. В. Лускатова та ін. 

Метою дослідження є аналіз стану розслідування нерозкритих кримінальних 
правопорушень у 1960–2018 роках на основі статистичних показників Міністерства 
внутрішніх справ України, що обумовлено як необхідністю подальшої розробки теоре-
тичних положень, так і потребами практики.  

Виклад основного матеріалу. Розслідування злочинів, як і будь-яка діяльність, 
вимагає розроблення його мотивованих, цільових та ідеальних форм, використання 
встановленого алгоритму дій, що можливе лише завдяки застосуванню відповідних 
криміналістичних методик. Через різноманітні причини, у тому числі й через неналеж-
не застосування таких методик, деякі злочини залишаються нерозкритими. За визна-
ченням законодавством і нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх 
справ України, розкриття злочинів – це комплексна діяльність оперативних підрозді-
лів, органів дізнання, досудового слідства, інших підрозділів органів внутрішніх справ, 
спрямована на встановлення наявності суспільно небезпечного винного діяння, зби-
рання доказів вини особи, яка його вчинила, з метою подальшого притягнення її до 
кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, завданих злочинною діяльні-
стю, а також установлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочи-
нів (наказ МВС України «Про затвердження Положення про основи організації розк-
риття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної 
спрямованості» від 30.04.2004 № 458). 

Вивчення нормативно-правових актів за останні 50 років, які встановлювали по-
рядок обліку злочинів, осіб, які їх учинили, рух кримінальних справ, дозволяє зробити 
висновок, що як у радянські часи, так і в період незалежності обліково-статистичній 
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системі притаманні чітке визначення розкритого, нерозкритого злочину, а також фор-
мула розрахунку «відсотка розкриття» – як основної оцінки діяльності правоохоронних 
органів. При цьому, залежно від порядку обліку злочинів у звітному періоді, в окремі 
роки вносилися зміни до визначення понять розкритого або нерозкритого злочину, а 
також до методики розрахунку відсотка їх розкриття. Так, до 1987 року включно відсо-
ток розкритих та нерозкритих злочинів, а відповідно й відсоток їх розкриття, визначав-
ся з числа злочинів, зареєстрованих у звітному періоді. Починаючи з 1988 року, розра-
хунки здійснювалися з урахуванням перехідного залишку (за кількістю злочинів, 
кримінальні справи щодо яких знаходились у провадженні у звітному періоді). До 2010 
року формула розрахунку «відсотка розкриття» була незмінною впродовж усього пері-
оду використання цього оціночного показника в діяльності органів внутрішніх справ і 
визначалася як відношення розкритих злочинів до суми розкритих і нерозкритих, пом-
ножене на 100. 

Система обліку злочинів, що діяла у радянські часи, та й у період незалежності, 
дозволяла штучно регулювати показники розкриття злочинів шляхом переносу реєст-
рації злочинів з одного звітного періоду на інший, приховування злочинів від реєстра-
ції, фальсифікації облікових документів. Їх мета – забезпечити зростання у порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року відсотка розкриття – як основного критерію 
оцінки діяльності органів внутрішніх справ.  

У 1990-ті роки та наступне десятиріччя до цих порушень долучилася корупційна 
складова, коли облікові документи про те чи інше процесуальне рішення, що дозволя-
ло облікувати злочин розкритим, в окремих випадках стали предметом купівлі-
продажу.  

Масштаби порушень обліково-реєстраційної дисципліни в кінці 1990-х та на по-
чатку 2000-х років набули масштабних розмірів, деякі з них набули широкого розголо-
су в засобах масової інформації і згодом використовувалися для дискредитації органів 
внутрішніх справ.  

Під сумнів ставилися статистичні показники, що характеризували розслідування 
злочинів, оперативно-розшукову, слідчу та профілактичну роботу міліції.  

У зв’язку з цим Міністерством внутрішніх справ було напрацьовано матеріали із 
реформування системи обліку та реєстрації злочинів та інших правопорушень, розроб-
ки нових критеріїв оцінки діяльності ОВС. Однією із пропозицій стала відмова від  
«відсотка розкриття» як основної оцінки діяльності органів внутрішніх справ із вияв-
лення та розслідування злочинів. Однак пропозиція була реалізована лише у 2010 році, 
коли було затверджено Інструкцію про єдиний облік у новій редакції, в якій було від-
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сутнє визначення відсотка розкриття як критерію оцінки діяльності ОВС, а також ме-
тодики (формули) його розрахунку. 

Аналіз кількості розкритих злочинів та відсоток розкриття свідчить, що в період 
1960–1965 років кількість розкритих кримінальних злочинів дорівнювала 432410, тоб-
то 98,2 % від кількості зареєстрованих злочинів.  

 
Найбільший відсоток розкриття злочинів спостерігається в Житомирській 

(99,1 %), Вінницькій (98,7 %), Волинській (98,6 %) та Тернопільській (98,7 %) облас-
тях, найменший в Одеській (97,1 %) та Кримській (97,5 %). Відсоток розкриття най-
більш небезпечних злочинів у цей час становить 96,8 %. 
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У наступний період (1966–1970) кількість злочинів значно зменшилася (310094), 
відсоток розкриття збільшився на 0,3 %, у порівнянні з попереднім періодом (98,5 %).  

Найбільший відсоток розкритих злочинів зареєстровано у Вінницькій (99,1 %), 
Івано-Франківській (99,0 %), Запорізькій (99,0 %) областях та місті Києві (99,1 %), 
найменший – у Чернівецькій області (98,3 %). Відсоток розкриття найбільш небезпеч-
них злочинів становить 97,3 %. 

У 1971–1975 роках кількість розкритих злочинів збільшується до 411941, хоча при 
цьому відсоток розкриття зменшився на 1,9 % порівняно з попередніми роками (96,6 %).  

Лідерство в розкритті злочинів залишається за Вінницькою (98,8 %), Івано-
Франківською (98,5 %) та Київською (98,6 %) областями. Найменший відсоток        
розкриття у Херсонській області (80,2 %). Відсоток розкриття найбільш небезпечних 
злочинів становить 94,3 %. 
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У період з 1976 по 1980 рік кількість розкритих злочинів збільшується до 
478996, але враховуючи те, що в цей період зросла кількість зареєстрованих злочинів, 
відсоток розкриття, навпаки, зменшився до 93 %.  

Найбільший відсоток розкриття в Івано-Франківській (97,9 %) та Чернівецькій 
(97,2 %) областях, найменший – у Дніпропетровській області (90,6 %). Відсоток      
розкриття найбільш небезпечних злочинів становить 89,5 %. 

Кількість розкритих злочинів у 1981-85 роках і надалі збільшується (до 624527), 
але при цьому відсоток розкриття зменшується до 89,8. Найбільший відсоток розкрит-
тя у Закарпатській (95,1 %), Івано-Франківській (95,4 %), Чернівецькій (96 %) облас-
тях, найменший – у Дніпропетровській області (87,3 %). Відсоток розкриття найбільш 
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небезпечних злочинів становить 92,7 %. 
У період з 1986 по 1990 рік кількість розкритих злочинів становить 705931, але 

відсоток їх розкриття продовжує знижуватись до 75,6 %.  
Традиційно найбільший відсоток розкриття залишається за Чернівецькою обла-

стю (86,2 %), найменший – за Луганською (69,3 %). Відсоток розкриття найбільш      
небезпечних злочинів становить 87,3 %. 

 
Період 1991–1995 років характеризується сплеском злочинності. Кількість розк-

ритих злочинів у цей період становить 1089144. При цьому відсоток розкритих злочи-
нів зменшується до 50,5.  
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Найбільший відсоток розкриття залишається в Чернівецькій області (72,4 %), 
найменший – у Миколаївській (36,4 %), АР Крим (36,4 %) та місті Києві (33,3 %). Від-
соток розкриття найбільш небезпечних злочинів дорівнює 52,3 %. 

Із середини 90-х і аж до 2000 року відсоток розкритих злочинів збільшився до 
63,1 (1546936). 

Найбільший відсоток розкритих злочинів зареєстровано у Тернопільській 
(72,6 %) та Івано-Франківській (72,3 %) областях, найменший – у місті Києві. Відсоток 
розкриття найбільш небезпечних злочинів дорівнює 59,9 %. 

 
У 2001–2005 роках кількість розкритих злочинів становила 1360801, що складає 

56,4 % від загальної кількості зареєстрованих.  
Найбільша кількість розкритих злочинів фіксується у Полтавській (64,3 %) та 

Закарпатській (63,4 %) областях, найменша – у місті Києві (47,6 %). 
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У період 2006–2010 років збільшується кількість розкритих злочинів до 1397422 
(64,6 %). Найбільший відсоток розкриття в Івано-Франківській області, найменший – у 
місті Києві. 

У 2011–2015 роках кількість розкритих злочинів зменшилася (1264052), що 
склало 47,9 %. Найбільший відсоток розкриття у Тернопільській (71 %), Чернівецькій 
(66,8 %) та Івано-Франківській (60,6 %) областях, найменший – у місті Києві. Відсоток 
розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів в цей період становить 38,4 %. 

 
 

За останні три роки (2016–2018) кількість розкритих злочинів дорівнює 589959 
(36,7 %). Найбільший відсоток розкриття фіксується у Херсонській (49,2 %), Терно-
пільській (46,9 %), Сумській (48,5 %), Закарпатській (46,8 %) та Вінницькій (46,7 %) 
областях, найменший – у місті Києві (20,8 %) та Одеській області (26,7 %). Відсоток 
розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів дорівнює 29,4 %. 
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Нерозкриті кримінальні злочини. У 1960–1965 роки залишилися нерозкритими 
8434 кримінальні злочини. Більше всього нерозкритих злочинів залишилося у Донець-
кій (931), Дніпропетровській (703), Одеській (727) областях, найменше – у Житомир-
ській області (86). 

Кількість нерозкритих злочинів зменшилася до 5683 у 1966–1970 роках. Найбі-
льша їх кількість залишається у Донецькій (522), Дніпропетровській (568) та Одеській 
(831) областях, найменша – у Волинській (56), Закарпатській (59), Тернопільській (55) 
областях. 

 
У 1971–1975 роках кількість нерозкритих злочинів збільшується майже у 3 рази 

(15444). Найбільша кількість залишається у Донецькій (4320), Дніпропетровській 
(1259), Одеській (1592) та Харківській (1412) областях, найменша – у Закарпатській 
(75) області. 

У період 1976–1980 років кількість нерозкритих злочинів і надалі збільшується 
(до 37737). Традиційно найбільша їх кількість залишається в Донецькій (6677), Дніп-
ропетровській (5195), Одеській (3299) областях, найменша – в Івано-Франківській 
(147) області. 

Продовжує збільшуватися (до 72150) кількість нерозкритих злочинів і в період 
1981–1985 років. Найбільша їх кількість залишається в Донецькій (14165), Дніпропет-
ровській (9756), Одеській (5613), найменша – в Чернівецькій (261) та Закарпатській 
(274) областях. 

У 1986–1990 роках кількість нерозкритих злочинів збільшилася до 254963. Най-
більша кількість залишається у Луганській (21638), Дніпропетровській (38592), Доне-
цькій (28029) областях, найменша – у Чернівецькій (1002) області. 

У період сплеску злочинності – 1991–1995 роки майже у п’ять разів збільшуєть-
ся й кількість нерозкритих злочинів (1055719). Найбільша кількість у Луганській 
(98083), Дніпропетровській (138657), Донецькій (87318) областях, найменша – в Черні-
вецькій (4136) області.  

Із середини 90-х та до 2000 року кількість нерозкритих злочинів зменшується до 
766789. Найбільше таких злочинів залишається у Дніпропетровській (88637) та Доне-
цькій (66937) областях, а також в АР Крим (53474), найменше – у Чернівецькій (4575) 
області. 

У 2001–2005 роках кількість нерозкритих кримінальних злочинів збільшилася 
до 887370. Лідерами за кількістю нерозкритих злочинів залишаються Дніпропетровсь-
ка (63659) Донецька (82803) області, місто Київ (52249). Найменша – у Чернівецькій 
(4101) області. 

У період 2006–2010 років кількість нерозкритих злочинів зменшилася до 
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731557. Лідерами за кількістю нерозкритих злочинів залишаються Дніпропетровська 
(68481), Донецька (131816) області та місто Київ (84260). Найменша кількість – в Іва-
но-Франківській області. 

Кількість нерозкритих злочинів зростає у 2011–2015 роках (до 1234890). Найбі-
льше залишилося нерозкритих злочинів у Дніпропетровській (114007), Донецькій 
(146435) області та місті Києві (134197), найменше – у Тернопільській (7817) області. 

 
За три роки (2016–2018) кількість нерозкритих злочинів становила 941822, їх 

найбільша кількість залишилася у місті Києві (148149), Дніпропетровській (74580) та 
Одеській (66439) областях, найменша – у Тернопільській (10916). 

З наведених даних видно, що у 60–70-х роках намітилася стійка тенденція до 
найвищого розкриття злочинів, а з 80-х і до середини 90-х років відсоток розкритих 
злочинів поступово знижується. У другій половині 90-х років кількість розкритих зло-
чинів зростає, залишаючись приблизно на такому самому рівні до кінця першого деся-
тиліття 2000-х років. Після 2010 року відсоток розкритих злочинів зменшується. 

Висновки. На нашу думку, в ході аналізу криміногенної ситуації необхідно 
комплексно оцінювати всі наявні показники, що характеризують стан злочинності та 
результати роботи правоохоронних органів. Результати мають досягатися належною 
роботою правоохоронних органів, а не арифметичними діями. Необхідність забезпе-
чення планових показників завжди тягне за собою фальсифікацію, тобто приховування 
злочинів від реєстрації або приписки їх розкриття. Звітність, що ґрунтується на таких 
показниках і не відображає якісних характеристик роботи правоохоронних органів, не 
дає об’єктивної картини поширення злочинності та результатів боротьби з нею.  
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SUMMARY 

Kirilenko F.O. Dynamic of clearance of criminal offences in 1960-2018. Investigation of 
crimes, like any activity, requires the development of its motivated, target and ideal forms, the use of an 
established algorithm of action, which is possible only through the application of appropriate 
criminalistic techniques. Due to various reasons, including due to improper use of such techniques, 
some crimes remain undiscovered. 

The system of crime accounting, which operated in Soviet times and during the period of 
independence, allowed to artificially regulate the indicators of disclosure of crimes by transferring the 
registration of crimes from one reporting period to another, the concealment of crimes from registration, 
falsification of accounting documents. Their goal – to provide growth in comparison with the same 
period last year, the percentage disclosure – as the main criterion for assessing the activities of the 
bodies of internal affairs. 

The object of this study is the activities of law enforcement agencies to investigate criminal 
offenses during the period 1960–2018. The necessity of the analysis of the statistical indicators of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which reflects the results of the law enforcement agencies on 
the detection of criminal offenses in the period 1960–2018, is due to the need to highlight and evaluate 
the results of law enforcement agencies on the basis of statistical indicators over the past years. 

The purpose of the study is to analyze the investigation of undisclosed crimes of the past years, 
which is due both to the need for further development of theoretical positions and the needs of practice. 

The author has analyzed the main quantitative and qualitative statistical indicators, which reflect 
the results of the law enforcement agencies in detecting and disclosing criminal offenses in these years. 
The main attention is focused on the dynamics of disclosure of registered criminal offenses, a 
criminological analysis of the structure of crime and the rates of its prevalence in the oblasts of Ukraine. 

In order to facilitate the perception of indicators, the article provides statistical tables of the 
activity of the bodies of internal affairs during these years. 

Keywords: criminal offence, crime, crime indicators, cleared and uncleared crimes of past 
years. 
 
 


