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ДИНАМІКА ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ У 1960–2018 РОКАХ  

ІЗ РОЗРАХУНКУ НА 10 ТИСЯЧ НАСЕЛЕННЯ  

 
 

 

Дослідження виконано на основі статистичної інформації Міністерства внутрішніх справ 

України, яка відображає рівень злочинів, скоєних у 1960–2018 роках із розрахунку на 10 тис.  на-

селення. Основну увагу зосереджено на динаміці зареєстрованих злочинів у цей період. Матеріали 

можуть бути корисними для посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських активістів, журналістів, науковців тощо, які займаються проблема-

ми правової статистики. Дослідження ґрунтується на офіційній статистиці органів внутрішніх 

справ України 1960–2018 років. Матеріали доповнено первинними статистичними даними. 

Ключові слова: рівень злочинності, коефіцієнт злочинів, абсолютні показники, динаміка, 

населення. 

 

Постановка проблеми.  Незалежно від типу держави злочинність була, є і буде. 

Злочинність в цілому вивчається за допомогою аналізу кількості злочинів та кількості 

засуджених. Загалом криміногенна ситуація в Україні в період 1960–2018 років характе-

ризується стабільною тенденцією до збільшення кількості зареєстрованих злочинів. Од-

нак ця тенденція була нерівномірною і в окремі роки відбувалося зменшення рівня зло-

чинності. Загальний стан злочинності можна прослідкувати за таблицями, якими 

доповнено подані матеріали. 

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити, оцінити та оприлюднити статистичні 

дані, які відображають динаміку злочинів, вчинених в Україні на 10 тис. населення у 

період 1960–2018 років.  

 

 

                                                           

 © Кіріленко Ф. О., 2020 

ORCID iD : https://orcid.org/0060-0003-3646-5371 

kirilenko.fedir@mvs.gov.ua 

https://orcid.org/0060-0003-3646-5371


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 119 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Елементами 

наукової новизни цього дослідження є інформаційна база, оскільки робота ґрунтується на 

результатах звітних даних Міністерства внутрішніх справ України. Запропонована інформа-

ція охоплює спектр питань щодо злочинів, скоєних в Україні на 10  тис. населення за роками. 

Матеріали можуть бути корисними у науково-дослідній сфері, у навчальному процесі тощо. 
 

 
 

Виклад основного матеріалу. Як зазначено в Конституції України, людина, її жит-

тя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій країні найви-

щою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. Оскільки саме держава має гарантувати кожному з нас захист від 

злочинних посягань, виникає потреба дослідити рівень злочинності в країні, а також стан 

протидії їй з боку правоохоронних органів, які діють від імені держави та повинні захища-

ти громадян. Однак незалежно від типу держави злочинність була, є і буде. Злочинність в 

цілому вивчається за допомогою аналізу кількості злочинів та кількості засуджених. Зло-

чинність характеризують кількісні та якісні показники. Якісні показники доцільно викори-

стовувати лише під час аналізу стану злочинності та її динаміки в межах одного регіону, 

оскільки вони є однобічними, тобто враховують географічні й часові межі, однак не вра-

ховують чисельності населення регіону. Для усунення цього недоліку та уможливлення 

співвіднесення абсолютних показників із чисельністю населення регіону для кількісної 

характеристики стану злочинності застосовують відносні показники – коефіцієнти (індек-

си) інтенсивності злочинності й злочинної активності населення.  
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Коефіцієнт (індекс) інтенсивності злочинності – це кількість зареєстрованих зло-

чинів на 10 тис. або 100 тис. населення регіону, яке досягло віку кримінальної відповіда-

льності. 

Розглянемо рівень злочинів, скоєних на 10 тис. населення у період 1960–1965 ро-

ків. Статистика свідчить, що в цей період коефіцієнт інтенсивності злочинів у середньо-

му дорівнював 29,9 % (найбільший – 35,5 % у 1961 році, найменший – 24,5 % у 1965 

році). У 1966–1970 роках середній рівень таких злочинів склав 26,9 % (найбільший – 

28,6 у 1970 році, найменший – 25,5% у 1967 році). 

 

 
 

Порівняно з попереднім у наступний період (1971–1975 роки) зростає до 28,5 % 

середнє значення коефіцієнту інтенсивності злочинів, скоєних на 10 тис. населення 

(найбільший у 1974–1975 роках – 29,7 %, найменший у 1973 році – 26,6 %).  

Зростання середнього значення коефіцієнта спостерігається й надалі. У 1976–1980 

роках (33,1 %), найбільший у 1980 році (39,5 %), найменший у 1977 році  (28,7 %); у 

1981–1985 роках (45,1 %), у 1986–1990 роках (55,2 %), у 1990–1995 роках (100 %).  
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Беручи до уваги результати вивчення нами статистики з цих питань, слід відміти-

ти, що пік зростання середнього коефіцієнта інтенсивності злочинів, скоєних на 10 тис. 

населення, припадає на період 1995–2000 років та становить 115 % (найбільший у 1996 

році – 120,8, найменший у 2000 році – 110,9 %). 

На початку 2000-х спостерігається зниження середнього коефіцієнта інтенсивнос-

ті злочинності на десять тисяч населення до 104,1 %, а в період 2006–2010 років до 92 %.  

У 2011–2015 роках середній коефіцієнт знову збільшується до 117,8 % (найбіль-

ший у 2015 році – 132  %, найменший у 2012 році – 97,4 %). Цей показник не може бути 

об’єктивним, оскільки дані отримані за неповний рік.  
 

 
 

У 2016–2018 роках середній рівень злочинності на десять тисяч населення стано-

вить 125,8 %, однак при збільшенні середнього показника за ці три роки спостерігається 

зменшення його рівня в останній рік. У 2018 році цей рівень становив 115,3 %. 

Як бачимо, середній коефіцієнт зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення був 

найнижчим у 1960–1970 роках, із кожним роком поступово підвищувався, досягнувши 

свого піку в другій половині 1990-х. На початку 2000-х середній коефіцієнт зареєстрова-

них злочинів на 10 тис. населення поступово знижувався. Після 2010 і аж до 2017 року 

відновилася тенденція до його зростання. У 2018 році коефіцієнт інтенсивності зареєст-

рованих злочинів на 10 тис. населення дещо знизився. Слід зауважити, що рівень тяжких 

злочинів, скоєних на 10 тис. населення, обліковувався з 1980 року. 
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Середній рівень тяжких злочинів, скоєних на 10 тис. населення, в період 1980–

1985 років становив 7,8 % (найбільший у 1983 році – 8,5 %, найменший у 1985 році – 7,3 

%). У 1986–1990 роках він зменшився до 7,6 % (найбільший у 1990 році – 10,1 %, най-

менший у 1987 році – 6,1 %).  

Статистика свідчить, що у 1991–1995 роках різко, до 30,8 %, зростає рівень тяж-

ких злочинів: найменший показник зареєстровано у 1991 році – 10,6 %, найбільший у 

1995 році – 51,7 %. 

 

 
 

При цьому середній рівень тяжких злочинів у 1996–2000 роках і надалі продовжує 

підвищуватися та становить 43,2 % (найбільший у 1996 році – 47,7 %, найменший у 1999 

році – 40,8 %).  

На початку 2000-х середній рівень зареєстрованих тяжких злочинів зменшується 

до 41,5 % у 2001–2005 роках та до 34,1 % у 2006–2010 роках. Із 2011 року відбувається 

підвищення рівня зареєстрованих тяжких злочинів у середньому до 90,5 % (найбільше їх 

зареєстровано у 2015 році).  

Отже, порівнюючи середній коефіцієнт інтенсивності зареєстрованих тяжких зло-

чинів із середнім коефіцієнтом інтенсивності злочинності спостерігаємо певну законо-

мірність: при поступовому зростанні коефіцієнта загальної злочинності збільшується і 

коефіцієнт тяжких злочинів, при зменшенні він відповідно зменшується. 

Окремо розглянемо рівень злочинів, скоєних на 10 тис. населення за напрямком 

діяльності карного розшуку. Починаючи з 1960 до 1965 рік середній коефіцієнт інтенси-

вності злочинів, скоєних на 10 тис. населення за напрямком діяльності карного розшуку 

становив 16,8 % (найбільший у 1960 році – 19,4 %, найменший у 1964 році – 13,7 %).  

І кожний наступний період характеризується поступовим збільшенням середнього 

коефіцієнта злочинів, скоєних на 10 тис. населення. Наприклад, у 1966–1970 роках він 

сягнув 16,7 % (найбільший у 1970 році  – 17,5 %, найменший у 1967 році – 15,9 %), у 

1971–1975 роках – 17,7 % (найбільший у 1974 році  – 19,9 %, найменший у 1973 році – 

16,0 %), у 1976–1980 роках – 20,8 % (найбільший у 1980 році  – 24,8 %, найменший у 

1977 році – 18,0 %), у 1981–1985 роках – 27,6 % (найбільший у 1983 році – 29,1 %, най-

менший у 1982 році – 25,8 %), у 1986–1990 роках – 37,3 % (найбільший у  1990 році – 

55,2 %, найменший у 1986 році – 26,0 %).  

У 1990 роках майже у два рази збільшується середній коефіцієнт інтенсивності 

злочинів, скоєних на 10 тис. населення.  

У 1991–1995 роках він сягнув позначки 84,2 % (найбільший у 1995 році – 102,7 %, 

найменший у 1992 році  – 76,1 %), у 1996–2000 роках збільшився до 91,7 % (найбільший 

у 1996 році – 98 %, найменше у 1999 році – 87,9 %). Продовжується збільшення серед-

нього рівня й на початку 2000-х (до 103 %). Після 2004 року облік рівня злочинів, скоє-

них на 10 тис. населення, за напрямком діяльності карного розшуку не обліковувався. 
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Висновки. Виконане  дослідження, яке базується на результатах вивчення звітних 

даних Міністерства внутрішніх справ України та відображає рівень злочинів, скоєних у 

1960–2018 роках із розрахунку на 10 тис. населення, дозволяє робити висновки щодо 

діяльності його окремих служб та підрозділів стосовно розкриття злочинів тощо у цей 

період і будуть корисними під час прогнозування динаміки злочинності та розроблення 

науково обґрунтованих заходів щодо попередження таких видів злочинів. 
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SUMMARY 

Kirilenko F. O. Dynamics of crimes committed in 1960–2018 per 10,000 population. 

Regardless of the type of state, crime was, is, and will be. Crime is generally explored by analyzing the 

number of crimes and the number of convicts. In general, the criminal situation in Ukraine in the period 

1960-2018 is characterized by a stable tendency to increase the number of reported crimes. However, this 

trend was not uniform and in some years there was a decrease in crime rates. The overall crime rate can 

be traced to the tables that supplemented the submissions. 

This study was prepared based on statistics from the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 

which reflects the level of crimes committed in 1960–2018 with a population of ten thousand. The focus 

is on the dynamics of reported crimes during this period. 

The purpose of the article is to investigate, evaluate and publish statistics that show the dynamics 

of crimes perpetrated in Ukraine by ten thousand people in the 1960-2018 period. 

Elements of the scientific novelty of this study are the information base, as the work is based on 

the results of the reporting data of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The information provided 

covers a range of issues pertaining to crimes perpetrated in Ukraine by ten thousand people per year. 

The materials can be useful for officials and officials of state bodies, local self-government 

bodies, public activists, journalists, scientists, etc., who deal with the problems of legal statistics, as well 

as in the research sphere, in the educational process, etc. The study is based on the official statistics of the 

Interior Ministry of Ukraine 1960-2018. Materials are supplemented by primary statistics. 

The study, which is based on the results of the study of the reporting data of the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine and reflects the level of crimes committed in 19602018 with the rate per ten 

thousand population, allows to judge the work of its individual services and units for crime detection, etc. 

during this period and will useful in predicting the dynamics of crime and developing evidence-based 

measures to prevent these types of crime. 

Keywords: crime rate, crime factor, absolute indicators, dynamics, population. 


