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– моральність та духовний розвиток повинен спиратися на принципи загальнолюдської моралі і духовні цінності, 
свободи совісті;  

– жорсткий контроль за потоком інформаційних матеріалів у ЗМІ, які містять сцени насильства та жорстокості; 
– зміна менталітету громадян за допомогою правовиховної діяльності, формування більш толерантного і милосер-

дного ставлення до інакомислячих; 
– підготовка та перепідготовка кадрів, які могли б працювати з різними верствами населення, що активно живлять 

проституцію як соціально-правовий феномен.  
Аналізуючи вищевикладене можна виокремити наступні напрямки протидії проституції неповнолітніх: 
– підвищення педагогічних та просвітницьких навичок батьків; 
– включення в систему дошкільної освіти предмета духовне і моральне виховання людини; 
– впровадження державою соціальної політики; 
– у закладах навчання періодично проводити бесіди з метою аналізу проблеми в суспільстві алкоголізму, наркома-

нії, проституції. 
Підводячи підсумок вищевикладеному, необхідно наголосити на тому, що в українському суспільстві існує про-

блема існування проституції неповнолітніх, яка потребує запровадження заходів протидії, які будуть спрямовані на під-
йом духовного та морального розвитку української нації. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПЕРТИЗИ ЗБРОЇ ТА СЛІДІВ І ОБСТАВИН ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 

В 2015 р. у Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень Міністерства 
юстиції України традиційну балістичну експертизу було змінено на «експертизу зброї та слідів і обставин її використан-
ня». Зміни були викликані розширенням спектру об’єктів, що за своєю дією можуть бути віднесені до зброї, тобто до 
об’єктів, спрямованих на ураження людини, тварин, нанесення руйнування перешкод.  

В залежності від об’єктів дослідження експертиза зброї та слідів і обставин її використання поділяється на дослі-
дження: 1) вогнепальної зброї та бойових припасів до неї; 2) слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пост-
рілу; 3) холодної зброї; 4) зброї з некінетичним принципом ураження; 5) гранатометів та ствольної артилерійської зброї; 
6) ракетно-реактивної зброї. 

Для проведення дослідження експертові з урахуванням змісту питання надаються зброя або конструктивно подібні 
до неї вироби, патрони, гільзи, кулі, шрот, пижі, які приєднані до справи як речові докази, порівняльні матеріали, пред-
мети зі слідами пострілу. Під час розслідування злочинів, предметом яких є зброя, або таких, де елементом об’єктивної 
сторони виступає зброя, виникає необхідність рішення низки завдань, спрямованих на встановлення обставин злочин-
них дій. Всі завдання можна поділити на три групи: діагностичні, ідентифікаційні, ситуаційні.  

До типових діагностичних завдань відноситься: установлення належності об’єктів до вогнепальної стрілецької, ре-
активної, ракетної, холодної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів активної оборони, засобів нелетального ураження 
або інших конструктивних подібних до них виробів; визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної зброї та 
боєприпасів до неї, визначення типу, виду, зразка (для виробів промислового виробництва), холодної зброї; встановлен-
ня способу виготовлення зброї та придатності для використання за призначенням; визначення стану (справності) зброї, 
боєприпасів до неї та придатності їх до стрільби; встановлення належності об’єктів до частин (деталей) зброї тощо. 

Типові ідентифікаційні завдання включають: установлення за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, гільзах 
конкретного екземпляра вогнепальної зброї або конструктивно подібного до неї виробу; встановлення конкретного ек-
земпляра зброї за частинами (деталями) 

До типових ситуаційних завдань належить: установлення обставин, пов’язаних з використанням зброї або констру-
ктивно подібних до неї виробів (факту стрільби після останнього чищення і змащування зброї, кількості пострілів, від-
стані, з якої стріляли, напрямку пострілу, взаємного положення зброї та перешкоди та інше) тощо; установлення можли-
вості пострілу без натискання на спусковий гачок за певних умов (наприклад, при падінні зброї на ґрунт, підлогу тощо). 

Розв’язання наведених завдань експертом дозволяє встановлювати різноманітні факти виготовлення, застосування 
зброї на місці події, ототожнити конкретний екземпляр зброї, що має значення не тільки для установлення обставин 
кримінального провадження, але й побічно – вини злочинця. 
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