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Сучасний розвиток криміналістики як прикладної науки закономірно 
пов’язаний із формуванням системи криміналістичних знань та методів 
наукового пізнання цієї науки, які визначаються й обумовлюються комп-
лексом вирішуваних завдань та функцій. В умовах сьогодення завдання 
криміналістики визначаються її соціальною функцією – сприяти своїми 
прийомами, методами і засобами у протидії кримінальним явищам. 
У зв’язку із цим, головним завданням криміналістики є сприяння органам 
правопорядку у боротьбі із злочинністю, повне і своєчасне техніко-кри-
міналістичне забезпечення й супровід розслідування та профілактики 
злочинів, їх судового розгляду. Це завдання може бути реалізовано на 
основі всебічного використання досягнень сучасної науки і техніки [4, 
с. 147–150]. 

У реаліях сьогодення завдання криміналістики обумовлюються сут-
тєвими змінами злочинності, новими тенденціями та особливостями роз-
витку науки [3, с. 30]. Прогнозування тенденцій розвитку криміналістики 
потребує врахування як змін у житті суспільства, що відбуваються, так 
і рівня глобальної комунікації [2, с.45]. Як вбачається, сьогодні необхідно 
також враховувати процеси інформатизації, глобалізації, а також й епіде-
мічну ситуацію у суспільстві, яка суттєво вплинула не лише на світову 
економіку, але й на злочинну діяльність, діяльність органів правопорядку 
та національну безпеку держави у сфері охорони здоров’я, що зумовило 
появу нових завдань криміналістики в умовах пандемії та поширенням 
коронавірусної інфекції Covid-19. 

Сьогодні особливої значимості набуває тенденція посилення практич-
ної спрямованості криміналістичних розробок, інноваційних продуктів, 
їх прагматична орієнтації на вирішення важливих практичних завдань. Не 
випадково, що у свій час австрійський учений та судовий слідчий Ганс 
Грос , як незмінну мету криміналістики називав «практичну» мету [1, 
с. 8]. Криміналістика, як прикладна наука, інтегруючи сучасні досягнення 
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науки і техніки, нині спрямовує свій науковий потенціал на створення 
ефективної системи криміналістичних засобів, прийомів та технологій, 
застосування яких направлено на вирішення складних практичних завдань, 
серед яких особливу значимість набувають можливості застосування 
криміналістичних знань в умовах загострення епідемічної ситуації. Тому 
перед криміналістикою, та кожним із її розділів, постають завдання, які 
пов’язані із забезпеченням діяльності органів правопорядку та інших 
спеціальних суб’єктів такої протидії ефективними криміналістичними 
рекомендаціями у боротьбі із коронавірусом.

У галузі загальної теорії криміналістики триває процес самоідентифі-
кації, уточнення предмета та об’єкта науки. У такій ситуації слід активі-
зувати використання криміналістичної профілактики, і як науковий на-
прямок, і як специфічну діяльність уповноважених законом спеціальних 
суб’єктів (органів поліції, прикордоників, медичних працівників та ін.), 
які беруть участь у такій профілактичній діяльності. Вона включає систе-
му заходів та різні напрямки такої діяльності, у тому числі й реалізацію 
спеціальних профілактико-криміналістичних операцій, застосування 
криміналістичних засобів, які спрямовані на протидію поширенню коро-
новірусу. У даному випадку доречно говорити про новий науковий на-
прямок – короновірусну профілактику. 

У галузі криміналістичної техніки необхідно активізувати наукові 
розробки щодо створення та впровадження інноваційних криміналістич-
них продуктів, спрямованих на оптимізацію боротьби із короновірусом. 
До них можна віднести нові розроблені або прилаштовані до завдань 
і потреб протидії короновірусу нові техніко-криміналістичні засоби, 
інформаційні технології, електронні бази знань, методи фіксації, аналі-
зу, оцінки і збору доказової та ін. Для таких потреб можуть застосову-
ватися сучасні ідентифікаційні біометричні системи за статичними та 
динамічними ознаками людини (системи електронної ідентифікації 
людини за біометричними ознаками – ознаками зовнішності, відбитками 
пальців рук, малюнком райдужної оболонки ока, ознаками ходи, почер-
ку, ДНК тощо). Актуальними нині постають можливості використання 
безпілотних літальних апаратів, систем спостереження та відеоконтролю, 
електроний контроль за пересуванням осіб у просторі та повітрі, іден-
тифікаційні системи розпізнавання за обличчами осіб тощо. Отже, пер-
спективи розвитку цієї галузі, пов’язані, як із подальшим удосконаленням 
існующих криміналістичних засобів та створенням нових таких засобів, 
інноваційних технологій, а також врахування позитивного зарубіжного 
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досвіду у протидії короновірусу (Китай, Южна Корея, США та ін.). Від-
так, значно має активізуватися робота по застосуванню штучного інте-
лекту для забезпечення вирішення практичних завдань у боротьбі із 
короновірусом. 

У криміналістичній тактиці перспективними має стати дослідження, 
повязані із розробленням криміналісттичних рекомендацій тактики про-
ведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) 
дій в умовах карантину. Це зумовлює необхідність формування нових 
тактичних прийомів, перегляд можливостей тактичних комбінацій та 
тактичних операцій, алгоритмів слідчих (розшукових) дій, у яких учасни-
ками (підозрювані, свідки, потерпілі та ін.) виступали особи у медицин-
ських масках, спеціальних костюмах тощо. 

У криміналістичній методиці така діяльність пов’язана зі зміною 
кримінального та кримінального процесуального законодавства, які від-
булися останім часом. Вони вимагають удосконалення наявних методик 
розслідування злочинів і розроблення нових, таких як: злочинів, скоєних 
в умовах надзвичайних ситуацій; злочинів у сфері охорони здоров’я; 
контрабанди медичних масок та інших товарів протиепідемічного призна-
чення, фальсифікація та незаконий обіг фальсифікованих лікаських засо-
бів та ін. 

Отже, в сучасних умовах ефективність протидії поширенню корона-
вірусу є комплексною проблемою, яка охоплює цілу систему заходів та 
напрямків, що потребують об’єднання зусиль державних органів, різних 
міністерств та відомств, органів правопорядку та науковців, щоб спряму-
вати таку сумісну діяльність на вирішення виникаючих практичних за-
вдань. Сьогодні криміналістика має активізувати свій потужний науковий 
потенціал та сучасні можливості й використовувати їх у техніко-криміні-
налістичному, тактико-криміналістичному та методико-криміналістично-
му напрямках забезпечення ефективної профілактики та боротьби з пан-
демією коронавірусу. 
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