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ню в такій групі; 5) насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу. Як 
бачимо, у КК в різних нормах з’являється кілька схожих термінів за зміс-
том «винищення» і «знищення».

Отже, забезпечуючи повноту імплементації положень міжнародного 
кримінального і гуманітарного права щодо кримінально-правового пере-
слідування за міжнародні злочини шляхом внесення змін в КК України, 
законодавець має максимально дотриматися принципу гармонізації норм 
міжнародного права з нормами національного законодавства і досягти 
максимальної формальної визначеності при конструюванні нових норм.
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Сучасний розвиток криміналістики та перспективи формування кри-
міналістичних знань у значній мірі залежать від тенденцій розвитку кри-
міналістичної науки [1; 2; 4], трансформації злочинності та глобальних 
і інформаційних загроз у суспільстві. У цьому плані В. О. Коновалова 
слушно стверджує, що на сьогодні спостерігаються тенденції інтеграції 
та взаємопроникнення знань, які збагачують окремі науки, галузі знань, 
дозволяючи адаптувати нові досягнення для вирішення практичних за-
вдань і тим самим сприяти подальшому розвитку тих чи інших галузей 
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знань. Зазначені закономірності розвитку поширюються і на криміналіс-
тисні знання, що проявляється сьогодні у дослідженнях нових концепцій, 
теорій, виділенні окремих криміналістичних вчень, нових розробках 
тактики і методики розслідування злочинів [1, с. 55].

Прогнозування тенденцій розвитку криміналістики потребує враху-
вання як змін у житті суспільства, що відбуваються, так і від глобалізації 
суспільних прпоцесів. Тому в умовах сьогодення при формуванні та впро-
ваджені криміналістичних знань необхідно враховувати процеси інфор-
матизації, диджіталізації, глобалізації у суспільстві, їх вплив на стан та 
характер злочинності, рівень розвитку цивілізації та наявність глобальних 
загроз світовому співтовариству. Злочинність супроводжує глобальні про-
блеми суспільства у сфері економіки, політики, екології, забезпечення 
ресурсами і продовольством, енергетики, демографії [3, с. 14], зокрема 
й відчувається суттєвий вплив і сьогоднішнє загострення епідемічної 
ситуація у державі та світі.

Сучасні реалії ХХІ століття ознаменувалися тим, що світове співто-
вариство стикнулося з однією із найнебезпечніших загроз останнього 
часу – епідемією короновірусу Covid-19. Всесвітня організація охорони 
здоров’я у березні 2020 р. оголосила про пандемію через спалах корона-
вірусної інфекції, назвавши розповсюдження короновірусу «надзвичайною 
ситуацією глобального масштабу». Наслідки епідемії короновірусу суттє-
во вплинули на світову економіку, свідомість та поведінку людей, що 
у свою чергу на злочиність, діяльність органів правопорядку, національну 
безпеку держав у сфері охорони здоров’я.

В умовах пандемії короновірусної інфекціїї Covid-19 сучасна злочин-
ність останнім часом дещо видозмінилася, вона набула нових рис, тенден-
цій та характеристик. Практика показує, що у таких умовах значно змен-
шилась вулична злочинність, водночас різко зросла кількість злочинів, що 
вчиняються організованими злочинними угрупуваннями, які пов’язані із 
використанням інтернет-технологій. Значного поширення набуло шахрай-
ство, яке вчиняться організованими злочинними групами, в яких просте-
жується злочинна спеціалізація та чіткий розподіл функцій у механізмі 
злочинної діяльності і нерідко міжнародний рівень зв’язків, що свідчить 
про їх транснаціональність.

Організовані злочинні групи нині активно займаються поширенням 
фейкової інформації про короновірус, спрямовану на посилення страху та 
паніки серед населення. У таких умовах з’явився новий феномен – «інфо‑
демія». Під цим новим явищем розуміється система заходів та впливів 
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по розповсюдженю дезінформації про короновірус, яка спрямована на на-
гнітання страху й залякуваня населення, пов’язана із поширенням псевдо-
наукових порад та інтерпретацій, що негативно впливає на свідомість 
людей та їх поведінку і серйозно ускладнює боротьбу із цією хворобою. 
Інфодемія нерідко призводить до психічних захворювань та суїцидних 
проявів. Такі негативні тенденції у динаміці та структурі злочинності по-
ставило перед криміналістикою нові завдання та функції, які пов’язанні 
із «соціальним замовленням» практики на пошук адекватних засобів, 
прийомів та методів протидії сучасним викликам злочинності [2; 5].

З огляду на викладене, у реаліях сьогодення створення та запрова-
дження інноваційних криміналістичних продуктів, активне їх практичне 
використання, розглядається як пріоритетне завданя криміналістики 
на сучасному етапі та нагальна потреба правозастосовної практики.

Традиційно у криміналістиці виділяють три напрями виявлення роз-
роблення та запровадження інновацій – техніко-криміналістичний, 
тактико-криміналістичний та напрямок забезпечення методики розсліду-
вання окремих видів злочинів. Використання можливостей цих напрямків 
є суттєвим резервом забезпечення успішності та результативності проти-
дії сучасній злочинності.

Перспективними напрямками використання інноваційних технологій 
у протидії злочинності та поширеню коронавірусу є такі: 1) застосування 
безпілотних літальних апаратів; 2) використання систем спостереження 
та відеоконтролю; 3) застосування електроного контролю за пересуванням 
осіб; 4) застосування ідентифікаційних систем розпізнавання за обличча-
ми осіб; 5) використання технологій «BIG DATA»; 6) запровадження 
різних додатків, сервісів та платформ, які використовуються у боротьбі із 
поширенням короновірусу; 7) використання системи виявлення людей 
з підвищеною температурою, які встановлюються при вході до будівлі; 
8) застосування автоматизованих систем для виявлення потенційних хво-
рих та попередження поширення короновірусу тощо.

В умовах глобальних загроз та негативних інформаційних вливів 
важлива роль має бути відведена використанню сучасних криміналістич-
них знань. Засоби криміналістики (прийоми, методи, технології, 
рекомендації) мають відповідати інформаційним викликам, успішно про-
тидіяти злочинності у реаліях сьогодення. Особливої значимості набуває 
тенденція посилення практичної спрямованості криміналістичних роз-
робок інноваційних продуктів, оскільки криміналістика є потужним дже-
релом ефективних змін, оптимізації, підвищення якості та результатив-
ності правозастосовної діяльності.
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