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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 си-
льний больовий шок і значну крововтрату, зупинити яку практично неможливо. Експансивні кулі, потрапляючи в тіло, 
розкриваються всередині, подібно 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 найбільш затребувана в правоохоронних органах. Такі кулі можуть використовуватися там, де інші 
боєприпаси можуть призвести до спричинення серйозних побічних пошкоджень. Наприклад, пошкодити заручників, або 
обшивку літака чи прилади. Такі снаряди дозволять уникнути випадкових жертв в разі перестрілки в людних місцях, 
адже кулі будуть просто застрягати в перешкодах або в тілі злочинця.  

Набої, споряджені експансивними кулями не мають ідеальної балістичної форми, тому їх використання ефективне 
тільки на порівняно коротких дистанціях.  

Необхідно зазначити, що експансивні кулі як боєприпаси вже стоять на озброєнні правоохоронців в багатьох краї-
нах світу, зокрема активно використовують 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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КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ 

Стрімкий розвиток суспільних відносин, особливо в умовах науково-технічного та економічного прогресу зумов-
лює виникнення нових способів підробок та впровадження в обіг підроблених документів. Актуальність дослідження 
даної тематики зумовлена досить високим практичним рівнем злочинів пов’язаних з підробкою документів, виявлення 
та вилучення з обігу підроблених документів. Частково, це обумовлено прогалинами кримінально-правового регулю-
вання даних злочинів. Проаналізувавши статистику злочинів пов’язаних з підробкою документів, було зроблено висно-
вок, що існує певна неузгодженість кримінально-правових норм між собою, в яких підроблений документ виступає і 
предметом і засобом вчинення злочину.  

Проблематикою вивчення та дослідження підробки документів та криміналістичних способів їх виявлення займа-
лися такі видатні вчені як П.Д. Біленчук, І.О. Возгрін, Ю.М. Грошевий, І.І. Когутич, В.А. Колесник, С.А. Шейфер, В.Ю. 
Шепітько, І.М. Якимов та ін. Але, незважаючи на велику кількість наукових праць та доробок існує необхідність пода-
льшого наукового дослідження даної проблематики.  

Під підробкою криміналісти розуміють виготовлення документів шляхом повної фальсифікації документа та його 
складових елементів. Загалом в науці «криміналістика» виділяють наступні види підробок: інтелектуальну підробку та 
матеріальну підробку. 

Під інтелектуальною підробкою слід розуміти, таку підробку за якою в оригінал документа вносяться завідомо не-
правдиві відомості чи інформація (наприклад, до диплома про отримання вищої освіти вноситься інформація про особу, 
яка не перебувала на навчанні у даному закладі і взагалі до нього не вступала). 

Під матеріальною підробкою слід розуміти, такий вид підробки за якої підробляється сам документ (повністю або 
частково). При повній матеріальній підробці документ сфабрикований повністю, при частковій матеріальній підробці – 
в справжній документ вносяться завідомо неправдиві відомості чи інформація, шляхом заміни фотознімку, підчищення, 
дописування, травлення, змивання чи заміни частини документа (наприклад, видалення сторінок документу, вклеювання 
сторінок з одного документу до іншого). 

Особливості виявлення підробки документів полягають в тому, що інтелектуальну підробку можуть встановити як 
слідчий, так і оперативний працівник, наприклад шляхом співставлення та перевірки інформації. А матеріальну підроб-
ку – тільки в процесі криміналістичного дослідження документа. При криміналістичному дослідженні документа особ-
ливо важливу роль відіграє сам процес виявлення та вилучення з місця події підробленого документа.  

Саме під час такої слідчої (розшукової) дії, як огляд місця події від слідчого та експерта (при його залучені) зале-
жить подальший хід справи, оскільки якщо при проведенні огляду допустити втрату чи пошкодження документа, який 
може виступати засобом чи предметом вчинення злочину, чи взагалі через недбалість відкинути такі документи, що в 
подальшому можуть бути визнані доказами в кримінальному провадженні, наслідком може стати звільнення особи від 
кримінальної відповідальності, що взагалі суперечить Конституційним засадам та засадам здійснення досудового роз-
слідування.  
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