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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 по-
дальшої 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 вина-
городу 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 пода-
льшого 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 зло-
чину, але вона може слугувати принциповою схемою для розробки методики 
розслідування цього надзвичайно різноманітного виду злочинів. 
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ПРО СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ 
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 

Законом України «Про поліцію» від 2 липня 2015 року (далі – Закон) 
встановлені повноваження поліцейського застосовувати вогнепальну зброю в 
якості виключного, найбільш суворого заходу примусу. Пункт 4 статті 46 За-
кону містить чіткий перелік випадків, в яких поліцейський уповноважений 
застосувати зброю на ураження. Пункт 6 цієї ж статті вказує на випадки, коли 
зброя може застосована без попередження. Всі названі Законом випадки 
пов’язані із необхідністю поліцейського захистити своє життя і здоров’я, 
обов’язком захистити свого напарника, членів своєї сім’ї, пересічних грома-
дян, а також виконанням покладених на нього завдань, зокрема звільнення за-
ручників, затримання правопорушника та інших. І начебто все вірно, і Зако-
ном встановлено гарантії безпеки поліцейського. Але не все так просто! 

Так, пунктом 9 статті 46 заборонено застосовувати вогнепальну зброю в 
місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також вогненебезпеч-
них та вибухонебезпечних місцях.  
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Приймаємо до уваги той факт, що офіційно на озброєнні поліцейського 
Національної поліції України знаходиться пістолет Форт-17, а фактично в ко-
ристуванні перебуває ще ПМ (обидва з набоями 9 мм). Відповідно тактико-
технічної характеристики при пострілі з цих пістолетів вбивча сила кулі збе-
рігається до 300–350 метрів. Ці дані дають підстави для висновку про те, що в 
межах міста застосовувати названі види зброї Законом заборонено. 

Адже, дослідження механізму пострілу з пістолетів Форт-17 і ПМ, а та-
кож пробивної сили кулі 9 мм, свідчить про те, що навіть прицільний постріл 
у правопорушника може ушкодити сторонню людину або пошкодити небез-
печний об’єкт (наприклад, газопровід будинку). А, більшість випадків засто-
сування вогнепальної зброї поліцейськими пов’язана із вогнем на відстані до 
10 метрів. В таких умовах куля, потрапивши в тіло правопорушника, проби-
ває його наскрізь і продовжує рух, зберігаючи вбивчу силу як мінімум ще 
100 метрів. А, на цій дистанції можуть бути вражені люди: пересічні грома-
дяни, заручники, інші поліцейські. 

Для вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, необхідно, крім 
внесення відповідних змін до пункту 9 статті 46 закону України «Про полі-
цію», переглянути характеристику набоїв для зброї поліцейських. Зокрема, 
впровадити використання патронів з так званими експансивними кулями. 
Розглянемо особливості цих боєприпасів. 

Експансивна куля (від англ. Hollow point bullet) – особливий вид боє-
припасів, що характеризується наявністю в верхній головній частині кулі ви-
їмки. Така будова кулі призводить до того, що при потраплянні в перешкоду 
(тіло людини, наприклад) куля нібито «розкривається». Звідси й назва – від 
англ. еxpansion – розширення, розкривання.  

Досліджуючи історію появи і використання експансивних куль, слід 
звернути увагу на те, що ці набої вперше широко використовувала англійська 
армія під час бойових дій 1897–1898 роках. Кулі демонстрували тоді вражаю-
чу забійну силу. Поранені солдати не тільки не могли продовжувати бій, їх 
важко було врятувати від крововтрати і масивних ушкоджень, що спричиняла 
розгорнута куля, які перекидалась у рановому каналі. Виготовлялись ці боє-
припаси на початку XIX століття на одній з британських фабрик, розташова-
ної на території Індії.  

Згодом міжнародною спільнотою було визнано використання експанси-
вних куль негуманним. Так, у 1979 році на Міжнародній конференції ООН по 
забороні та обмеженню застосування конкретних видів зброї, ці набої були 
заборонені у використанні збройними силами держав у конфліктах.  

Оскільки заборона на використання експансивних куль поширювалась 
тільки на регулярні армії та військові дії, даний тип боєприпасів залишався на 
озброєнні органів правопорядку ряду країн. Також експансивні кулі активно 
використовуються для полювання на середню та велику дичину. 

Основною перевагою цих набоїв є знижений ризик рикошету та велика 
зупиняюча дія. Особливість траєкторії їх руху обумовлює те, що вони завдають 
максимальних пошкоджень тканинам і органам в тілі людини, спричиняють 
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сильний больовий шок і значну крововтрату, зупинити яку практично немож-
ливо. Експансивні кулі, потрапляючи в тіло, розкриваються всередині, подіб-
но до квітки («квіти смерті»). При цьому утворюються характерні рвані рани і 
об’ємні пошкодження внутрішніх органів на тілі людини. Здатність миттєво 
зупинити нападника при виключеному рикошеті або пробитті навиліт най-
більш затребувана в правоохоронних органах. Такі кулі можуть використову-
ватися там, де інші боєприпаси можуть призвести до спричинення серйозних 
побічних пошкоджень. Наприклад, пошкодити заручників, або обшивку літа-
ка чи прилади. Такі снаряди дозволять уникнути випадкових жертв в разі пе-
рестрілки в людних місцях, адже кулі будуть просто застрягати в перешкодах 
або в тілі злочинця.  

Набої, споряджені експансивними кулями не мають ідеальної балістич-
ної форми, тому їх використання ефективне тільки на порівняно коротких ди-
станціях.  

Необхідно зазначити, що експансивні кулі як боєприпаси вже стоять на 
озброєнні правоохоронців в багатьох країнах світу, зокрема активно викорис-
товують підрозділами спеціального призначення. На цей досвід слід звернути 
увагу і розглянути можливість впровадження використання експансивних 
куль як боєприпасів Національної поліції України. 
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ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ  

І ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Останнього часу все частіше через засоби масової інформації (випуски 
новин, журналістські розслідування) надходять данні про факти вчинення 
злочинів проти дітей. Це й діяльність в соціальних мережах групи «Синій 
кит», куратори якої фактично схиляють до суїциду молодь. Це й численні ви-
падки посягань на статеву недоторканість дітей з боку осіб хворих на педофі-
лію, та інші не менш резонансні злочини. Занепокоєння викликає і ріст зафік-
сованих правоохоронними органами фактів жорстокого поводження з дітьми 
з боку батьків, опікунів, вихователів, вчителів. При тому, що такі злочини ха-
рактеризуються надзвичайно високим рівнем латентності, і більшість випад-
ків залишається поза офіційною статистикою. 

Багато вчених спрямовували свої дослідження на встановлення причин, 
за яких доросла людина обирає своєю жертвою найбільш незахищену і вразливу 


