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КРИМІНАЛІСТИЧНА	КЛАСИФІКАЦІЯ	ЗЛОЧИНІВ,	
ПОВ’ЯЗАНИХ	ІЗ	ТОРГІВЛЕЮ	ЛЮДЬМИ	

Торгівля	 людьми	 представляє	 собою	 кримінальний	 бізнес,	 який	 за	 рівнем	 злочинного	
доходу	 займає	 третє	 місце	 після	 наркобізнесу	 та	 торгівлі	 зброєю.	 Аналіз	 досвіду	
правоохоронних	органів	у	виявленні	і	розслідуванні	торгівлі	людьми	свідчить	про	наявність	
неабияких	труднощів	у	цьому	напрямку.	Основна	проблема	пов’язана	із	тим,	що	ця	злочинна	
діяльність	 часто	 маскується	 оболонкою	 цивільно-правових	 відносин.	 Наприклад,	
усиновленням,	 працевлаштуванням,	 наданням	 медичних	 послуг	 людині	 чи	 іншими	
відносинами.	 Зараз	 існує	 дуже	 багато	 сфер	 легальної	 діяльності,	 під	 прикриттям	 якої	
здійснюється	фактично	«торгівля	живим	товаром».		

Аналіз	спеціальної	літератури	з	питань	розслідування	торгівлі	людьми	свідчить	про	те,	
що	основна	увага	науковців	зосереджена	тільки	на	одному	різновиді	цього	злочину,	а	саме	
на	вербуванні,	продажі	та	втягуванні	молодих	жінок	в	систему	сексуального	рабства.	Інші	ж	
прояви	 цього	 злочину	 у	 кращому	 випадку	 тільки	 згадуються.	 Механізм	 їх	 вчинення,	
особливості	розслідування	залишаються	малодослідженими.	

На	 наше	 переконання,	 для	 розробки	 ефективного	 механізму	 боротьби	 із	 таким	 вкрай	
небезпечним	 явищем,	 як	 торгівля	 людьми,	 необхідно	 встановити	 і	 детально	 дослідити	 всі	
прояви	 даного	 кримінального	 бізнесу.	 Адже	 саме	 криміналістична	 класифікація	 повинна	
виступати	 основою	 для	 вироблення	 практичних	 рекомендацій	 з	 розслідування	 цих	
різноманітних	злочинів.		

Приймаючи	 до	 уваги,	 що	 торгівля	 людьми	 у	 будь-яких	 проявах	 вчинюється	 з	 метою	
подальшої	 експлуатації	 жертви,	 а	 характер	 експлуатації	 залежить	 повністю	 від	
характеристики	жертви,	саме	ці	критерії	ми	пропонуємо	брати	за	основу	класифікації.		

Так,	 в	 залежності	 від	 характеристики	 жертви	 і	 виду	 експлуатації	 нами	 запропонована	
наступна	криміналістична	класифікація	торгівлі	та	інших	незаконних	угод	щодо	людини.	

1.	 Вербування,	 перевезення,	 продаж	 молодих	 жінок	 з	 метою	 передачі	 їх	 в	 сексуальне	
рабство.		

2.	Вербування	 і	продаж	жінок	з	метою	примусу	 їх	до	вагітності,	виношування	дитини	 і	
передачі	її	після	пологів	(експлуатація	як	сурогатних	матерів).		

3.	 Передача	 співробітниками	 інтернатів	 і	 дитячих	 будинків	 дітей	 через	 механізм	
усиновлення	(удочеріння)	особам	з	патологічними	сексуальними	потребами.		

4.	 Передача	 медичним	 персоналом	 психічно	 хворих	 людей	 або	 тих,	 що	 знаходяться	 в	
тяжкому	(без	свідомості)	стані	внаслідок	коми,	паралічу	ЦНС,	а	також	залежних	від	апаратів	
стимуляторів	серця	чи	вентиляції	легень	для	подальшої	трансплантації	 їх	органів,	або	для	
проведення	дослідів	над	ними.		

5.	 Вербування,	 перевезення,	 передача	 і	 продаж	 людей	 з	 метою	 трудової	 експлуатації	
(виконання	будівельних,	сільськогосподарських	чи	інших	робіт).		

6.	 Перевезення	 і	 передача	 батьками	 (опікунами,	 попечителями)	 за	 винагороду	 дітей	 в	
фотостудії	для	виготовлення	порнографічних	матеріалів.	

7.	 Перевезення	 і	 передача	 батьками	 (опікунами,	 попечителями)	 дітей	 з	 метою	
використання	 їх	у	жебрацтві,	або	для	використання	 їх	в	якості	донорів	для	трансплантації	
органів.		

8.	 Передача	 і	 продаж	 новонароджених	 медичним	 персоналом	 пологових	 будинків	
особам,	 які	 не	 можуть	 мати	 дітей	 внаслідок	 безпліддя,	 або	 для	 подальшого	 використання	
дитини	 в	 якості	 донорів	 для	 трансплантації	 їх	 органів	 чи	 матеріалу	 для	 виділення	
стовбурових	клітин.		

Розроблена	 і	 запропонована	 нами	 криміналістична	 класифікація	 торгівлі	 людьми	
звичайно	 не	 містить	 переліку	 всього	 різноманіття	 проявів	 цього	 злочину,	 але	 вона	 може	

©	Вітвіцький	А.	О.,	2017	



Сучасні	тенденції	розвитку	криміналістики	та	кримінального	процесу.	Харків,	2017 

 69	

слугувати	принциповою	схемою	для	розробки	методики	розслідування	цього	надзвичайно	
різноманітного	виду	злочинів.	

Одержано	05.10.2017	

УДК	343.98:354.89:342.71	

Ярослав	Вячеславович	ВОЙТОВИЧ,	
аспірант	наукової	лабораторії	з	проблем		
досудового	розслідування	Національної	академії	внутрішніх	справ	

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ	ЗНАЧЕННЯ	ПОНЯТТЯ	ПРОМИСЛОВОЇ	
ПРОДУКЦІЇ	ТА	БЕЗПЕКИ	ЇЇ	ВИКОРИСТАННЯ		

ДЛЯ	РОЗСЛІДУВАННЯ	ЗЛОЧИНІВ,		
ПЕРЕДБАЧЕНИХ	СТ.	275	КК	УКРАЇНИ	

Розслідування	порушень	правил,	що	стосуються	безпечного	використання	промислової	
продукції	 або	 безпечної	 експлуатації	 будівель	 і	 споруд	 (ст.	275	 КК	 України)	 передбачає	
обізнаність	слідчого	про	низку	специфічних	понять	і	категорій	у	різних	галузях	знань,	що	не	
належать	до	правових.		

До	таких	понять	серед	інших	належить	поняття	«промислова	продукція»	та	деякі	 інші,	
що	стосуються	її	безпечного	використання.		

Для	 з’ясування	 змісту	 цих	 понять	 та	 їх	 юридичного	 значення,	 потрібно	 звернутись	 до	
відповідних	визначень	у	спеціальній	літературі	і	нормативних	актах.	

Закон	 України	 «Про	 захист	 прав	 споживачів»	 [1]	 містить	 визначення	 поняття	
«продукція»	 –	 це	 будь-який	 виріб	 (товар),	 робота	 чи	 послуга,	 що	 виготовляються,	
виконуються	чи	надаються	для	задоволення	суспільних	потреб.		

У	 ДСТУ	 3278–95	 «Система	 розроблення	 та	 поставлення	 продукції	 на	 виробництво.	
Основні	терміни	та	визначення»	продукція	визначена	як	матеріальний	результат	трудової	
діяльності	 або	 виробничих	 процесів,	 що	 має	 корисні	 властивості	 і	 призначений	 для	
використання	споживачем.		

У	 ч.	1.	 ст.	275	 КК	 України	 зазначено,	 що	 кримінальна	 відповідальність	 передбачена	 за	
порушення	 під	 час	 розроблення,	 конструювання,	 виготовлення	 чи	 зберігання	 промислової	
продукції	правил,	що	стосуються	безпечного	її	використання.	

Отже,	до	розроблення,	конструювання,	виготовлення,	зберігання	промислової	продукції	
висуваються	спеціальні	правила,	що	стосуються	її	безпечного	використання.	

Очевидно,	 що	 правила	 визначаються	 для	 кожного	 етапу	 життєвого	 циклу	 продукції	
починаючи	з	її	розроблення	і	включаючи	її	зберігання	(у	контексті	положень	КК	України).		

Загалом	же,	терміном	«життєвий	цикл	продукції»	охоплюється	значно	ширший	перелік	
стадій.	 Наприклад,	 послідовними	 етапами	 життя	 кожного	 виробу	 як	 технічної	 системи	 є:	
наукове	 відкриття	 у	 даній	 сфері	 –	 визначення	 можливості	 створення	 виробу	 –	 технічне	
втілення	задуму	шляхом	розробки	видів	виробів	–	освоєння	їх	у	виробництві	–	виготовлення	
в	промислових	умовах	–	споживання	(експлуатація)	–	утилізація.	Але,	як	було	зазначено,	ми	
розглядаємо	 тільки	 визначені	 у	 ст.	275	 КК	 України	 стадії.	 Як	 зазначено	 у	 п.	18	 ППВСУ	 від		
12	 червня	 2009	 року	 №	 7	 [2],	 не	 охоплюються	 злочином,	 передбаченим	 статтею	 275	 КК	
України	 діяння,	 вчинені	 в	 ході	 утилізації	 продукції,	 ремонту,	 демонтажу	 або	 при	
переміщенні	будівель	і	споруд.		

У	 спеціальній	 літературі	 описані	 стадії	 життєвого	 циклу	 продукції	 (товару).	 Так,	
розроблення	продукції	визначається	як	пошук,	оцінка,	відбір	перспективних	ідей	і	творчих	
рішень.	 При	 розробленні	 продукції	 розглядають	 інженерно-технічні,	 економічні	 аспекти.	
Інженерно-технічні	 аспекти	 полягають	 в	 проектуванні	 і	 конструюванні	 товару	 (продукції),	
визначенні	змісту	і	порядку	технологічних	операцій,	створення	необхідного	обладнання	та	
виробничих	потужностей	для	випуску.		
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