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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Обговорення дисертації ад’юнкта Одеського державного університету 

внутрішніх справ Бєжанової Анни Володимирівни на тему «Застосування режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві», підготовленої на здобуття 

ступеня доктор філософії за спеціальністю 081 – «Право» щодо рекомендації до 

розгляду та захисту в разовій спеціалізованій вченій раді. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідь Бєжанової А. В. про результати виконаного дослідження, яка у 

своєму виступі ознайомила присутніх із структурою дисертації, обґрунтувала 

актуальність обраної теми дослідження, сформулювала його мету та завдання, 

охарактеризувала основні положення, що відображають наукову новизну 

дослідження, висвітлила наукову та практичну значущість одержаних результатів. 

Здобувачка зазначила, що підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її 

аспекти, одержані узагальнення й висновки було оприлюднені на науково-

практичних конференціях, основні результати дисертаційного дослідження 

викладено у статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях. Як зазначила 

доповідачка, наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота  

є   комплексним монографічним дослідженням застосування режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві, на основі якого сформульовано 

низку наукових положень, висновків та пропозицій. 

По закінченню доповіді Бєжановій А. В. присутніми були поставлені 

наступні запитання: 

Професор кафедри кримінального процесу Тарасенко В.Є., доктор 

юридичних наук, професор: У підрозділі 2.2. Ви акцентуєте увагу на тому, що 

проведення допиту неповнолітнього свідка/потерпілого (особливо у справах що 

стосуються сексуального насильства) необхідно проводити виключно в режимі 

відеоконференції, з метою мінімалізації негативного впливу на психіку дитини. 

Поясніть, будь-ласка, як  допит неповнолітнього співвідноситься з предметом 

Вашого дослідження? 

Відповідь: Дякую за запитання.  

В аспекті проведення та фіксації допиту дітей, проведеного в режимі 

відеоконференції, українське законодавство потребує свого вдосконалення. У 

зв’язку з чим запропоновано внести зміни до п. 3 ст.226 КПК України в частині, 

що стосується допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого, як 

під час досудового розслідування так і під час судового розгляду та передбачити 

імперативну норму щодо проведення допиту малолітнього або неповнолітнього 

свідка, потерпілого виключно у режимі відеоконференції. А саме доповнити п. 3 

ст.226 КПК України та викласти в наступній редакції: «допит малолітнього або 

неповнолітнього свідка, потерпілого під час досудового розслідування та 

судового провадження обов’язково проводиться у режимі відеоконференції».  
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Воронов І.О., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник: 

Підрозділ 1.2. дисертації присвячений дослідженню поняття, підстав та умов 

проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному 

судочинстві. Поясніть будь-ласка, в чому проявляється особливість причини, які 

впливають на ефективність використання науково-технічних досягнень в 

діяльності правоохоронних та судових органів?  

Відповідь: Дякую за запитання.  

Підстави застосування режиму відеоконференції визначено у кримінально-

процесуальному та вони не є вичерпаним, але необхідною умовою є їх належне 

обґрунтування. Підкреслюється, що умови застосування режиму відеоконференції 

являють собою сукупність визначених нормами кримінального процесуального 

закону обставин, наявність яких дозволяє застосувати такий порядок проведення 

досудового розслідування чи судового розгляду кримінального провадження та 

гарантувати права осіб, які приймають  у ньому участь. 

Обґрунтовано, що основними умовами для прийняття рішення про 

проведення дистанційного досудового розслідування та судового провадження є: 

1) згода особи, відносно якої планується проведення відеоконференції (ч. 2 ст. 

232, ч. 2 ст. 336 КПК України); 2) наявність фактичних підстав для проведення 

дистанційного досудового розслідування та судового провадження;  3) належна 

якість зображення та звуку;  4) інформаційна безпека досудового розслідування та 

судового процесу. 

  

Професор кафедри кримінального процесу Смоков С.М., кандидат 

юридичних наук, професор: Предмет Вашого дослідження передбачає 

дослідження процесуального порядку проведення допиту і впізнання в режимі 

відеоконференції під час досудового розслідування. Конкретизуйте, будь-ласка, в 

чому проявляється особливість проведення вказаних слідчих (розшукових) дій? 

Відповідь: Дякую за запитання.  

Процесуальний порядок застосування режиму відеоконференції під час 

досудового розслідування здійснюється при проведенні допиту (впізнання осіб чи 

речей) та полягає в тому, що: 1) проводиться слідчим прокурором, за правилами 

передбаченими статтями 225-227, 228 та 229 КПК або слідчим суддею за 

правилами проведення допиту під час судового розгляду з дотриманням вимог 

про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування; 2) 

проведення допиту в режимі відеоконференції можливий відносно потерпілих, 

свідків та підозрюваних; 3) хід та результати допиту (впізнання осіб чи речей) 

фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису та відображаються в 

протоколі. У зв’язку з чим, підтримано пропозицію науковців щодо зміни 

словосполучення у тексті ч. 4 ст. 232 КПК України «згідно з правилами, 

передбаченими статтями 225-227 КПК України» на «згідно з правилами, 

передбаченими статтями 224-227 КПК України».  

Домброван Н.В., кандидат юридичних наук, доцент: У підрозділі 2.1. 

Процесуальний порядок застосування режиму відеоконференції під час 
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досудового розслідування Ви акцентуєте увагу на тому, що однією з суттєвих 

вимог під час проведення допиту чи пред'явлення особи або предмета для 

впізнання в режимі відеоконференції є забезпечення інформаційної безпеки, що 

досягається шляхом дотримання ряду умов. Конкретизуйте, будь-ласка, які 

найбільш поширені умови є доцільними у такому випадку? 

Відповідь: Дякую за запитання.  

Однією з суттєвих вимог під час проведення допиту чи пред'явлення особи 

або предмета для впізнання в режимі відеоконференції є забезпечення 

інформаційної безпеки, що досягається шляхом дотримання ряду умов: 1) 

належна  якість аудіо- чи (і) відеозапису, відсутність різного роду шумів, 

спотворень звуку та зображення; 2) програмне забезпечення проведення допиту 

чи пред'явлення особи або предмета для впізнання в режимі відеоконференції; 3) 

мережеві протоколи доступу використовувати при проведенні допиту, 

пред’явлення для впізнання особи чи предметів у режимі відеоконференції.   

Доцент кафедри кримінального процесу Лісніченко Д.В., кандидат 

юридичних наук: У підрозділі 3.1. Ви зазначаєте, що фіксування слідчих 

(розшукових) дій у режимі відеоконференції повинно провадитись за загальними 

правилами фіксації кримінального провадження. Поясніть, будь-ласка, чим це 

обумовлено?  

Відповідь: Дякую за запитання 

Згідно положень чинного КПК слідчий несе відповідальність за законність 

та своєчасність здійснення фіксації слідчих (розшукових) дій. Особливості 

фіксування слідчих (розшукових) дій чи процесуальних дій в режимі 

відеоконференції полягають у тому, що їх результати фіксуються з 

використанням технічних засобів і технологій з одночасним відеозаписом 

посадовою особою, яка проводить такі дії або виконує доручення і 

відображаються нею у протоколі слідчої (розшукової) дії. Відповідно, будучи 

додатком до протоколів слідчих (розшукових) чи процесуальних дій проведених в 

режимі відеоконференції, відповідно до ст. 105 КПК України, матеріали 

відеозапису повинні відповідати наступним умовам: 1) зазначення в протоколі 

факту застосування технічних засобів і технологій; 2) зазначення в протоколі 

даних, які вказують на індивідуальні ознаки носія відеозапису, технічні умови їх 

застосування; 3) попередження всіх учасників слідчих (розшукових) чи 

процесуальних дій проведених в режимі відеоконференції, про застосування 

технічних засобів і технологій; 4) відповідність відеозапису та змісту протоколу 

один одному. 

 

Після відповідей на запитання було озвучено відгук наукового керівника – 

кандидата юридичних наук  Тетерятник Ганни Костянтинівни, яка зазначила, 

що дисертація  А. В. Бєжанової є самостійною та завершеною працею. Її 

актуальність не викликає сумнівів, оскільки в умовах сьогодення значне 

прискорення науково-технічного прогресу призвело до глибоких змін у всіх 

сферах соціального життя. З’являються нові та значно вдосконалюються технічні 

засоби, що застосувалися раніше, і технології зв’язку. Поява нових науково-
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технічних засобів, насамперед, розвиток глобальних комп’ютерних мереж, 

призвели до необхідності іншої правової регламентації, що виходить за межі 

існуючого регулювання. Відеоконференція, що застосовується під час здійснення 

кримінального провадження є відносно новою технологією, яка втім має досить 

широке використання на практиці.  

Індивідуальний план наукової роботи виконано в повному обсязі в 

заплановані строки. Роботу над дисертацією Бєжанова А. В. розпочала ще у 2016 

році, про що свідчать опубліковані праці. Вона ознайомилася з нормативно-

правовими актами та науковими працями фахівців у відповідній галузі. В 

подальшому, виконуючи дослідження, проаналізувала статистичні данні за 

тематикою дослідження, провела опитування працівників правоохоронних органів 

і суддів, отримала положення та висновки з елементами наукової новизни та 

надала слушні пропозиції щодо доповнень до чинних нормативно-правових актів 

в контексті предмету дослідження.    

Бєжанова А.В. за час роботи над дисертацією проявила себе як 

цілеспрямований та наполегливий науковець, яка працює над отриманням 

глибоких знань у своїй галузі. Її можна характеризувати як дисципліновану, 

надійну, відповідальну, добросовісну, пунктуальну особистість. Як у науковця у 

неї розвинуті такі професійно-важливі якості як: внутрішня організованість, 

послідовність у досягненні мети, самостійність, професійна спостережливість, 

компетентність, розсудливість, інтелектуальна ініціативність. 

У цілому дисертантка вирішила наукове завдання, що полягає отримання 

нового наукового результату у вигляді комплексу наукових висновків щодо 

застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві, розробці 

практичних рекомендацій та пропозицій із удосконалення кримінального 

процесуального законодавства з питань застосування режиму відеоконференції, а 

тому науковий керівник звертається до членів Вченої ради з проханням підтримати і 

рекомендувати дослідження Бєжанової А.В. до захисту на здобуття ступеня 

доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 

«Право». 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Доктор юридичних наук, доцент Корнієнко М.В. відзначив, що 

дисертантка показала глибокі теоретичні та практичні знання окресленої 

проблематики, вміння самостійно узагальнювати і аналізувати нормативні 

матеріали, загальну та спеціальну літературу, робити правильні, науково- 

обґрунтовані висновки, формулювати визначення правових понять і пропозиції 

щодо вдосконалення чинного законодавства. 

Дисертаційне дослідження проведене в контексті пріоритетних напрямків 

розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених Постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 03 вересня 2016 року та 

Плану заходів з її реалізації, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 693-р; Переліку пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 

2015–2019 років, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ (МВС) 
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України від 16 березня 2015 р. № 275; Плану заходів з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р. 

Дослідження є складовою плану науково-дослідної роботи Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування 

правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» (державний реєстраційний номер 0116U006773) та частиною загальної 

наукової теми, що виконується кафедрою кримінального процесу «Охорона та 

захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження» 

(0114U004019). 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечуються продуманим використанням 

загальнонаукових методів пізнання (діалектичний, історичний, статистичний, 

порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-структурний), що дало 

змогу авторці досягнути визначеної мети. 

Положення наукової новизни дисертації Бєжанової А. В. дозволяє 

констатувати, що в рамках проведеного дослідження авторці вдалося отримати 

результати, які є новими та носять як теоретичний, так і практичний інтерес. 

Авторка вірно визначила мету та завдання дослідження, обґрунтувала наукову 

новизну отриманих результатів. Зокрема, науковою новизною відзначаються 

наступні положення: вперше: аргументована необхідність нормативно-правового 

закріплення та використання терміну «інформаційні технології» при проведенні 

процесуальних дій у дистанційному кримінальному провадженні;доведено, що 

для забезпечення безпеки неповнолітнього свідка/потерпілого та мінімізації 

негативного впливу на психіку дитини під час допиту необхідним є проведення 

цієї процесуальної дії виключно в режимі відеоконференції; визначена 

необхідність реформування в частині процесуального порядку направлення 

ухвали, постановленої за результатами розгляду клопотання, про проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції; доведена необхідність надання 

строку, за який сторони чи інші учасники кримінального провадження можуть 

подати клопотання про проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції 

в рамках кримінального провадження, розгляд якого вже призначений в 

загальному порядку на певну дату. 

Удосконалено: визначення поняття відеоконференції у кримінальному 

провадженні, під яким розуміється передбачена Кримінальним процесуальним 

кодексом України телекомунікаційна інформаційна технологія проведення  

допиту та впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування, судового 

провадження та допиту за запитом компетентного органу іноземної держави при 

трансляції з іншого приміщення у режимі реального часу за допомогою 

аудіовізуальної взаємодії з використанням технічних засобів і інформаційних 

технологій, які мають забезпечувати належну якість зображення і звуку, 

дотримання принципу гласності та відкритості судового провадження, а також 

інформаційну безпеку; положення щодо необхідності встановлення єдиної 

системи правових категорій та формування на її основі правових засад 
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використання технічних засобів і технологій  при застосуванні режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві; пропозиції щодо удосконалення 

процесуального порядку проведення пред'явлення особи для впізнання в режимі 

відеоконференції поза візуальним та аудіо спостереженням на стадії досудового 

розслідування із залученням чотирьох понятих; визначено поняття інформаційних 

технологій, які використовуються під час застосування режиму відеоконференції 

в кримінальному судочинстві, під якими слід розуміти певну сукупність засобів, 

прийомів і методів отримання, обробки та передачі первинної інформації на 

відстань в режимі реального часу щодо отримання доказів з метою встановлення 

обставин вчиненого кримінального правопорушення. 

Дістали подальшого розвитку: пропозиції про доцільність вдосконалення 

кримінального процесуального законодавства України в частині обов’язкової 

участі  спеціаліста для забезпечення належної якості зображення, звуку, 

інформаційної безпеки та надання технічної допомоги під час проведення 

відеоконференції. З урахуванням чого, запропоновано внести відповідні 

доповнення до ст.ст. ст. 232, 336 КПК України та передбачити обов’язкову участь 

спеціаліста; пропозиції щодо реалізації положень ч.ч. 9, 7 ст.ст 232, 336 КПК 

України в частині фіксації місця ходу та результатів процесуальних дій, 

проведених у режимі відеоконференції. З огляду на що пропонується внести 

відповідні зміни до кримінального процесуального законодавства з питань 

регламентації порядку фіксування слідчих (розшукових) та процесуальних дій, 

проведених у режимі відеоконференції; науковий підхід до визначення критеріїв 

допустимості використання відомостей, отриманих за результатами 

відеоконференції, у доказуванні. 

Аналіз структури наукового дослідження вказує на те, що основний зміст 

роботи логічно пов'язаний з метою, завданнями, об’єктом і предметом 

дослідження.  

У першому розділі «Теоретико-правові аспекти застосування режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві» автором приділено увагу 

дослідженням, загальної характеристики технічних засобів і технологій під час 

застосування режиму відеоконференції у кримінальному провадженні; визначено 

поняття, підстави та умови проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції у кримінальному судочинстві; розкрито правові основи 

застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві 

 Другий розділ дисертаційного дослідження «Процесуальні особливості 

застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві»  

присвячений викладенню питань, щодо процесуального порядку застосування 

режиму відеоконференції під час досудового розслідування та судового 

провадження. У третьому розділ дисертаційного дослідження «Процесуальний 

порядок фіксування та використання результатів відеоконференції у доказувані» 

розглянуто процесуальний порядок фіксації процесуальних дій, проведених у 

режимі відеоконференції та критерії допустимості інформації отриманої із 

застосуванням відеоконференції. 

Хоча робота не позбавлена незначних недоліків, зокрема, щодо переліку 
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слідчих (розшукових) дій, які найчастіше здійснюються під час судового 

провадження в режимі відеоконференції, проте вони не знижують загального 

позитивного враження та не впливають на її оцінку. 

Викладені наукові положення, висновки та рекомендації достатньою мірою 

обґрунтовані, логічно витікають з детального аналізу досліджуваного явища. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

Бєжанової А. В. подана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної 

наукової праці на правах рукопису, виконана здобувачем особисто. Дисертація 

містить наукові положення, нові науково обґрунтовані результати проведених 

здобувачем досліджень, що має істотне значення для теорії і практики слідчої 

діяльності, підтверджується актами впровадження зазначених результатів у 

наукову діяльність, освітній процес та практичну діяльність правоохоронних 

органів України, що свідчить про особистий внесок здобувача в науку та 

характеризується єдністю змісту. 

Основні наукові результати дисертації висвітлені у достатній кількості 

наукових публікаціях. 

Наукове дослідження Бєжанової А. В. оформлено згідно з нормативними 

вимогами і стандартами, які передбачені для такого виду досліджень. Робота 

написана державною мовою з дотриманням наукового стилю. Текст дисертації 

позбавлений помилок та технічний недоліків. Основні положення, висновки і 

пропозиції, що містяться у науковій праці, в цілому характеризуються 

послідовністю, аргументованістю та завершеністю. 

Таким чином, викладене вище дозволяє вважати, що дисертація Бєжанової 

Анни Володимирівни на тему «Застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві» за актуальністю, ступенем новизни, 

обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів є 

завершеним самостійним дослідженням, яке відповідає вимогам Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 

167, вимогам Наказу МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про затвердження 

вимог до оформлення дисертації», має наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів та може бути рекомендована до захисту на здобуття ступеня 

доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 

«Право». 

Рецензент – кандидат юридичних наук, доцент Албул С.В. наголосив, що 

актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю запровадження в 

процесуальну діяльність органів досудового розслідування та суду передових 

технологій, зокрема відоконференсзв'язку, що на теперішній час не викликає 

сумнівів. Нові технології гарантують належні умови фіксування, збереження, 

поширення й використання інформації, яка відображає процес застосування 

режиму відеоконференції. Вказані обставини підтверджують актуальність 

наукового дослідження питань застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві.  

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових положень, 
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висновків і рекомендацій забезпечуються продуманим використанням 

спеціальних та загальнонаукових методів пізнання, що дало змогу автору 

досягнути визначеної мети. 

Аналіз змісту дисертації та публікацій Бєжанової А. В. дають підстави для 

позитивної оцінки наукових розробок здобувача. Робота містить всі необхідні для 

такого дослідження компоненти – критичний аналіз досягнень попередніх 

дослідників цієї та суміжних проблем, вивчення зарубіжного досвіду, 

узагальнення емпіричних даних, належну апробацію результатів дослідження. 

Обсяг опрацьованих дисертантом матеріалів свідчить, що дисертант провів 

дослідження обраної теми на високому науковому та методичному рівні, що дало 

змогу сформулювати самостійні та оригінальні висновки і пропозиції, які 

виносяться на захист. Більшість положень наукової новизни дисертації                

Бєжанової А. В. дозволяють констатувати, що в рамках проведеного дослідження 

автору вдалося отримати результати, які є новими та носять як теоретичний, так і 

практичний інтерес. 

Структура дисертації є логічно побудованою, зумовленою поставленими 

метою та завданнями дослідження, його об’єктом і предметом, відповідає логіці 

наукового пошуку. Об’єкт та предмет дисертації відповідають заявленій темі і 

свідчать про правильність обраних автором методологічних підходів до розкриття 

проблем, що винесені. Структура плану роботи та послідовність його викладення 

також відповідає темі дослідження й у повній мірі розкриває її зміст.  

Автор вірно визначив мету та завдання дослідження, обґрунтував наукову 

новизну отриманих результатів. Зокрема, науковою новизною відзначаються 

наступні положення: вперше: аргументована необхідність нормативно-правового 

закріплення та використання терміну «інформаційні технології» при проведенні 

процесуальних дій у дистанційному кримінальному провадженні; доведено, що 

для забезпечення безпеки неповнолітнього свідка/потерпілого та мінімізації 

негативного впливу на психіку дитини під час допиту необхідним є проведення 

цієї процесуальної дії виключно в режимі відеоконференції; визначена 

необхідність реформування в частині процесуального порядку направлення 

ухвали, постановленої за результатами розгляду клопотання, про проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції; доведена необхідність надання 

строку, за який сторони чи інші учасники кримінального провадження можуть 

подати клопотання про проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції 

в рамках кримінального провадження, розгляд якого вже призначений в 

загальному порядку на певну дату. Удосконалено:  визначення поняття 

відеоконференції у кримінальному провадженні, під яким розуміється 

передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України телекомунікаційна 

інформаційна технологія проведення  допиту та впізнання осіб чи речей під час 

досудового розслідування, судового провадження та допиту за запитом 

компетентного органу іноземної держави при трансляції з іншого приміщення у 

режимі реального часу за допомогою аудіовізуальної взаємодії з використанням 

технічних засобів і інформаційних технологій, які мають забезпечувати належну 

якість зображення і звуку, дотримання принципу гласності та відкритості 
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судового провадження, а також інформаційну безпеку; положення щодо 

необхідності встановлення єдиної системи правових категорій та формування на її 

основі правових засад використання технічних засобів і технологій  при 

застосуванні режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві; пропозиції 

щодо удосконалення процесуального порядку проведення пред'явлення особи для 

впізнання в режимі відеоконференції поза візуальним та аудіо спостереженням на 

стадії досудового розслідування із залученням чотирьох понятих; визначено 

поняття інформаційних технологій, які використовуються під час застосування 

режиму відеоконференції в кримінальному судочинстві, під якими слід розуміти 

певну сукупність засобів, прийомів і методів отримання, обробки та передачі 

первинної інформації на відстань в режимі реального часу щодо отримання 

доказів з метою встановлення обставин вчиненого кримінального 

правопорушення. 

 Дістали подальшого розвитку:  пропозиції про доцільність вдосконалення 

кримінального процесуального законодавства України в частині обов’язкової 

участі  спеціаліста для забезпечення належної якості зображення, звуку, 

інформаційної безпеки та надання технічної допомоги під час проведення 

відеоконференції. З урахуванням чого, запропоновано внести відповідні 

доповнення до ст.ст. ст. 232, 336 КПК України та передбачити обов’язкову участь 

спеціаліста;  пропозиції щодо реалізації положень ч.ч. 9, 7 ст.ст 232, 336 КПК 

України в частині фіксації місця ходу та результатів процесуальних дій, 

проведених у режимі відеоконференції. З огляду на що пропонується внести 

відповідні зміни до кримінального процесуального законодавства з питань 

регламентації порядку фіксування слідчих (розшукових) та процесуальних дій, 

проведених у режимі відеоконференції; науковий підхід до визначення критеріїв 

допустимості використання відомостей, отриманих за результатами 

відеоконференції, у доказуванні. 

Сформульовані автором результати дисертаційного дослідження є 

важливими для науки кримінального процесу, вдосконалення правозастосовної 

практики та законодавства, містять елементи наукової новизни та пропозиції 

щодо удосконалення КПК України. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані автором у 

дисертації повною мірою відображені: у п’ятьох наукових статтях, опублікованих 

у фахових виданнях з юридичних наук України та одній науковій статті, 

опублікованій у зарубіжному виданні з юридичних наук та п’яти тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях. У списку використаних джерел дисертації 

містяться посилання на всі наукові публікації автора. Ознайомлення із 

зазначеними науковими публікаціями Бєжанової А. В. дає підстави щодо їх 

зарахування за темою дисертації, відповідно до вимог Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на 

відповідне джерело. 

Отримані автором висновки є науково обґрунтованими і в своїй сукупності 
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розв’язують конкретне наукове завдання, що сприяє подальшому удосконаленню 

теорії і практики слідчої та судової діяльності Національної поліції та судів 

України.  

Таким чином, викладене вище дозволяє вважати, що дисертація Бєжанової 

Анни Володимирівни на тему «Застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві» за актуальністю, ступенем новизни, 

обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів є 

завершеним самостійним дослідженням, яке відповідає вимогам Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р.                 

№ 167, вимогам Наказу МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації», має наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів та може бути рекомендована до захисту на 

здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за 

спеціальністю 081 «Право». 

В обговоренні дисертації взяли участь: 

Професор кафедри кримінального процесу Тарасенко В.Є., доктор 

юридичних наук, професор у своєму виступі зазначив, що аналіз основних 

положень дисертації, а також виступів рецензентів та присутніх дозволяє зробити 

висновок що дисертантом вирішено наукове завдання, яке полягає у розробці 

теоретико-правових та організаційних застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві. 

Позитивним є те, що дисертант на підставі аналізу нормативних актів та 

результатів опитування довів, що підстави застосування режиму відеоконференції 

визначено у кримінально-процесуальному законодавстві, та вони не є 

вичерпними, але необхідною умовою є їх належне обґрунтування. Автором 

підкреслюється, що умови застосування режиму відеоконференції являють собою 

сукупність визначених нормами кримінального процесуального закону обставин, 

наявність яких дозволяє застосувати такий порядок проведення досудового 

розслідування чи судового розгляду кримінального провадження та гарантувати 

права осіб, які приймають  у ньому участь. 

У цілому Тарасенко В.Є. дав позитивну оцінку дисертації Бєжанової А. В.  

та зазначив, що дослідження є завершеною та комплексною науковою працею, що 

повністю відповідає необхідним вимогам, а тому робота може бути 

рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді Одеського 

державного університету внутрішніх справ. 

Доцент кафедри кримінального процесу Лісніченко Д.В.,  кандидат 

юридичних наук у своєму виступі відмітив, що тематика проведеного 

Бєжановою А. В. дослідження є безумовно актуальною та містить ряд наукових 

положень, яким вперше присвячено пильну увагу.  

Структура роботи є логічною побудованою відповідно до об’єкта, предмета 

та завдань дослідження, які здобувачем виконані. Заслуговують позитивної 

оцінки пропозиції автора щодо необхідності удосконалення правової бази 

використання технічних засобів і технологій  у режимі відеоконференції, яка  
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наразі не повною мірою відповідає вимогам забезпечення прав і свобод людини. 

Зокрема неврегульованими є такі питання, як: права та обов’язки учасників 

процесуальних дій, проведених режимі відеоконференції; взаємодія між 

учасниками різних етапів та стадій кримінального провадження; особливості 

реалізації окремих принципів судочинства; недостатньо досліджені та визначені 

питання відповідальності як безпосередніх учасників процесуальних дій, 

проведених режимі відеоконференції, так і осіб, що забезпечують її проведення.   

Загалом робота залишає позитивне враження, і незважаючи на деякі 

дискусійні моменти є завершеним самостійним монографічним дослідженням, а 

тому може бути рекомендована до попереднього розгляду і захисту в разовій 

спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Бєжанової Анни Володимирівни на тему «Застосування режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» 
 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сьогодні у всіх галузях 

суспільного життя спостерігається стрімкий розвиток та широке використання 

інноваційних технічних розробок, комп’ютерних, інших електронно-

інформаційних та телекомунікаційних технологій, які не оминули і кримінальне 

судочинство, а їх широке застосування сприяє суттєвому підвищенню його 

ефективності. Актуальність запровадження в процесуальну діяльність органів 

досудового розслідування та суду передових технологій, зокрема 

відеоконференції, на теперішній час не викликає сумнівів. Нові технології 

гарантують належні умови фіксування, збереження, поширення й використання 

інформації, яка відображає процес застосування режиму відеоконференції. 

Можливість застосування технічних засобів та технологій під час 

проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції не є абсолютно новою 

для кримінально-процесуального законодавства України, оскільки і до появи ст. 

85-3 КПК України 1960 року та статей 232, 336 КПК України 2012 року вона 

існувала. Зокрема, ст. 303 КПК України 1960 року дозволяла під час судового 

засідання допитувати свідків з використанням технічних засобів з іншого 

приміщення, у тому числі за межами приміщення суду. Проте через відсутність 

чіткої правової регламентації процедури та конкретних технічних засобів 

відеоконференція майже не застосовувалась, наприклад впродовж 2013 року 

місцевими загальними судами України проведено 7718 сеансів 

відеоконференцзв’язку. Найбільший показник – 1935 сеансів 

відеоконференцзв’язку проведено судами Кіровоградської області, найменший – 

16 сеансів відеоконференцзв’язку проведено судами Закарпатської області. 

На сьогодні виникнення надзвичайної ситуації в Україні через поширення 

на її території хвороби коронавірусу СOVID-19, як підстави для проведення 

дистанційного судового провадження призвело до поширеного застосування та 

оцінки переваг режиму відеоконференції. Так, відповідно до Звіту про діяльність 

Державної судової адміністрації України у 2020 році, всього з моменту 

впровадження систем відеоконференцзв'язку судами проведено в такому 

режимі близько 800 тисяч судових засідань. При цьому стан забезпечення 

засобами інформатизації місцевих та апеляційних судів у середньому 

становить близько 90% (у порівнянні з 2019 роком збільшився на 14%). Станом 

на 31 грудня 2020 року в порівнянні з 2019 роком збільшилася кількість 

проведених судових засідань у режимі відеоконференції майже на 46 тисяч 

сеансів. Отже,  режим відеоконференції (дистанційне кримінальне провадження)  
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при проведенні процесуальних дій використовується майже по всій Україні та має 

тенденцію до подальшого розповсюдження. 
Однак, в умовах сьогодення процесуальна регламентація проведення 

процесуальних дій в режимі відеоконференції є фрагментарною та такою, що не 

відповідає теперішнім потребам.  

Практика свідчить, що проблема застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному проваджені має не тільки технічну, а й юридичну сторону. Власне 

через недосконалість нормативного регулювання провадження останніх у 

практиці виникають труднощі щодо належного їх проведення. Наукового 

дослідження вимагають правові основи застосування зазначеної технології, межі 

допустимості та порядок її використання у кримінальному судочинстві, а також 

питання надання юридичної сили даним, що отримані за допомогою режиму 

відеоконференції.  Відповідно, необхідність наукового і практичного вирішення 

вказаних проблем, а також їх недостатнє дослідження обумовлюють теоретичну і 

практичну значимість обраної теми. 

Значна кількість наукових робіт стосовно дослідження технічного 

забезпечення розслідування кримінальних правопорушень у тій чи іншій мірі 

висвітлені у наукових дослідженнях В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.В. Бірюкова, Г.І. 

Грамовича, І.А. Ієрусалимова, А.В. Іщенка, Н.С. Карпова, М.І. Клименка, 

В.В. Коваленка, В.С. Кузьмічова, М.В. Салтевського, Л.Д. Удалової, 

С.А. Шейфера, В.Ю. Шепітька та інших. При цьому відзначимо, що вказані вчені 

розглядали використання технічних засобів переважно як засоби фіксації ходу та 

результатів проведення процесуальних дій. Можливості проведення слідчих 

(розшукових) дій та судового розгляду кримінального провадження в режимі 

віддаленого доступу за допомогою телекомунікаційних технологій 

відеоконференції у своїх роботах досліджували Р. С. Абдулін, Л. М. Алексєєва, 

К.О. Архіпова, Н.М. Ахтирська, М.І. Бортун, О. Г. Волеводз, Ф. М. Вяткін, П. В. 

Волосюк, Т. С. Гавриш, І.В.Гловюк, Т.В.Деменко, Н. С. Карпов, І.В. Казначей, О. 

С. Клементьев, С.О.Книженко, Л.М. Лобойко, Т.В. Михальчук, С. О. Новікова, 

М.І.Пашковський, Д.П. Письменний, М. А. Погорецький, М. Я. Сегай, В. О. 

Семенцов,А.С. Сизоненко, М.І. Смирнов, М.Ф.Сокиран, В.І. Стратонова, О. Ю 

Татаров, А.Є. Федюнін, О.Г. Халіулін, І.В.Черниченко, С. С. Чернявський, М. В. 

Чижов, Ю.М. Чорноус, Д.О. Шингарьов, В.А.Шиплюк та інші вчені. 

Не дивлячись на значну кількість наукових праць, присвячених 

застосуванню відеоконференції, слід зазначити, що не всі її аспекти комплексно 

досліджені та нормативно врегульовані. Після набрання чинності КПК України 

2012 року одними із останніх досліджень, що присвячені проблематиці 

проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному 

провадженні є дисертаційні роботи І. В. Черниченко «Застосування 

відеоконференції у кримінальному провадженні України» (2015 р.); Н. В. Шульги 

«Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному 

провадженні» (2019 р.), в яких приділено увагу особливостям проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні та 
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надані практичні рекомендації щодо вдосконалення правової регламентації та 

застосування відеоконференції. 

У той же час, не применшуючи існуючі наукові здобутки із розробки 

тематики, присвяченої відеоконференції та застосуванню сучасних технологій у 

кримінальному судочинстві, потреби правозастосовної практики, прогалини у 

законодавстві вказують на те, що залишаються питання, які потребують 

ґрунтовного дослідження та вирішення теоретичних та практичних проблем щодо 

визначення поняття технічних засобів і технологій, які використовуються під час 

застосування режиму відеоконференції у кримінальному провадженні; 

співвідношення підстав та умов проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції; дискусійних проблем щодо законодавчих положень, що 

регламентують окремі аспекти процесуального порядку застосування режиму 

відеоконференції; проблем допустимості інформації отриманої із застосуванням 

режиму відеоконференції у кримінальному провадженні в Україні. Наукового 

дослідження потребують правові підстави застосування даної технології, межі 

допустимості та порядок її використання у кримінальному провадженні, а також 

питання юридичної сили відомостей та фактичних даних, отриманих шляхом 

відеоконференції та ін., що обумовило необхідність подальшого, всебічного та 

науково дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проведене в контексті пріоритетних напрямків 

розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених Постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 03 вересня 2016 року та 

Плану заходів з її реалізації, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 693-р; Переліку пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 

2015–2019 років, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ (МВС) 

України від 16 березня 2015 р. № 275; Плану заходів з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р. 

Дослідження є складовою плану науково-дослідної роботи Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування 

правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» (державний реєстраційний номер 0116U006773) та частиною загальної 

наукової теми, що виконується кафедрою кримінального процесу «Охорона та 

захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження» 

(0114U004019). 

Тема дисертації затверджена протоколом засідання Вченої ради Одеського 

державного університету внутрішніх справ № 5 від 30 листопада 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

отримання нового наукового результату у вигляді комплексу наукових висновків 

щодо застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві, 

розробка практичних рекомендацій та пропозицій із удосконалення 

кримінального процесуального законодавства з питань застосування режиму 
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відеоконференції.  

 Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення таких основних 

завдань:  

- узагальнити теоретичні погляди щодо поняття, підстав, умов та 

процесуального порядку застосування режиму відеоконференції під час 

досудового розслідування та судового провадження; 

- надати характеристику технічних засобів і технологій під час застосування 

режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві; 

- дослідити поняття, підстави та умови проведення процесуальних дій у 

режимі відеоконференції у кримінальному судочинстві; 

- визначити правові основи застосування режиму відеоконференції та 

сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

кримінального процесуального законодавства, що регламентує питання 

застосування режиму відеоконференції  у кримінальному судочинстві; 

- з’ясувати вимоги до процесуального порядку застосування режиму 

відеоконференції під час досудового розслідування та судового провадження;  

- охарактеризувати процесуальний порядок фіксації процесуальних дій, 

проведених у режимі відеоконференції;  

- дослідити критерії допустимості інформації отриманої із застосуванням 

режиму відеоконференції; 

- сформулювати науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення 

правового регулювання і практики вирішення питань, пов'язаних із режимом 

відеоконференції у кримінальному судочинстві. 

Об'єктом дослідження виступають кримінальні процесуальні 

правовідносини, початок, зміна та припинення яких пов’язана із застосуванням 

режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві. 

Предметом дослідження є застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й забезпечення 

наукової об’єктивності отриманих результатів дослідження обрано комплекс 

сучасних загальнонаукових і спеціальних методів, якими оперують у правовій 

науці. Усі методі були застосовані у взаємозв’язку, що в кінцевому підсумку 

сприяло забезпеченню всебічності, повноти й об’єктивності результатів наукових 

пошуків, коректності й несуперечливості висновків. Діалектичний метод 

наукового пізнання став методологічною основою дисертації, його застосовано у 

розділах І, ІІ, ІІІ для отримання обґрунтованих висновків та надання рекомендацій 

щодо визначення загальної характеристики застосування режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві. За допомогою історичного 

методу у підрозділі 1.1 проведено дослідження генезису використання технічних 

засобів і технологій під час застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві. Статистичний метод застосовано у підрозділах 2.1; 

2.2; 3.2 під час аналізу судової статистики постановлення судових рішень про 

застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві. А 

соціальний метод (опитування та анкетування) використовувався у підрозділах 
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1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2 для вивчення думки суддів, прокурорів, слідчих та 

адвокатів щодо шляхів удосконалення застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві. Формально-логічний метод використано у підрозділі 

1.2 для визначення поняття режиму відеоконференції у кримінальному 

судочинстві та з’ясування його сутності. За допомогою порівняльного методу 

були співставленні положення чинного КПК України, КПК України 1960 року та 

КПК зарубіжних країн, що дозволило використати позитивний досвід при 

розробці пропозицій удосконалення норм чинного КПК (підрозділи 1.2; 1.3; 3.1). 

Системно-структурний метод, який базується на співставленні різних положень 

криміналістики та кримінального процесуального права,  дозволив надати 

комплексне тлумачення сутнісних ознак кримінальних процесуальних інститутів 

та визначити основні шляхи удосконалення кримінального процесуального 

законодавства України щодо використання технічних засобів і технологій під час 

застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві і 

запропонувати зміни до КПК України та інших законодавчих актів (розділи ІІ, 

ІІІ). Метод узагальнення надав можливість, базуючись на окремих проявах 

практики застосування відеоконференції у кримінальному судочинстві, 

сформулювати науково обґрунтовані висновки та надати рекомендації 

прикладного характеру 

Емпіричну базу дослідження становлять дані офіційної статистики судової 

влади України, щодо застосування режиму відеоконференції у кримінальному 

судочинстві;  узагальнення судової практики Верховного Суду; рішення 

Європейського суду з прав людини; дані, отримані на основі узагальнення 

практики діяльності судів, статистичні дані, що стосуються досліджуваної 

проблематики, результати опитування 45 суддів, 38 прокурорів, 60 слідчих 

Національної поліції, 37 адвокатів та власний досвід роботи в органах 

прокуратури та адвокатури понад 15 років. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що робота є 

однією з перших в українській кримінальній процесуальній науці після прийняття 

КПК 2012 р. кваліфікаційних наукових праць, присвячених комплексному 

дослідженню проблем застосування режиму відеоконференції у кримінальному 

судочинстві, в якій отримано нові результати у вигляді комплексу наукових 

висновків щодо застосування режиму відеоконференції у кримінальному 

судочинстві.  

За результатами такого дослідження сформульовано та обґрунтовано низку 

важливих положень, висновків і пропозицій, які конкретизують новизну 

отриманих результатів, основними з яких є наступні: 

Уперше:  

– аргументована необхідність нормативно-правового закріплення та 

використання терміну «інформаційні технології» при проведенні процесуальних 

дій у дистанційному кримінальному провадженні; 

– доведено, що для забезпечення безпеки неповнолітнього 

свідка/потерпілого та мінімізації негативного впливу на психіку дитини під час 
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допиту необхідним є проведення цієї процесуальної дії виключно в режимі 

відеоконференції; 

– визначена необхідність реформування в частині процесуального порядку 

направлення ухвали, постановленої за результатами розгляду клопотання, про 

проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції; 

– доведена необхідність надання строку, за який сторони чи інші учасники 

кримінального провадження можуть подати клопотання про проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції в рамках кримінального 

провадження, розгляд якого вже призначений в загальному порядку на певну 

дату. 

Удосконалено:  

- визначення поняття відеоконференції у кримінальному провадженні, під 

яким розуміється передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України 

телекомунікаційна інформаційна технологія проведення  допиту та впізнання осіб 

чи речей під час досудового розслідування, судового провадження та допиту за 

запитом компетентного органу іноземної держави при трансляції з іншого 

приміщення у режимі реального часу за допомогою аудіовізуальної взаємодії з 

використанням технічних засобів і інформаційних технологій, які мають 

забезпечувати належну якість зображення і звуку, дотримання принципу 

гласності та відкритості судового провадження, а також інформаційну безпеку; 

– положення щодо необхідності встановлення єдиної системи правових 

категорій та формування на її основі правових засад використання технічних 

засобів і технологій  при застосуванні режиму відеоконференції у кримінальному 

судочинстві; 

– пропозиції щодо удосконалення процесуального порядку проведення 

пред'явлення особи для впізнання в режимі відеоконференції поза візуальним та 

аудіо спостереженням на стадії досудового розслідування із залученням чотирьох 

понятих; 

– визначено поняття інформаційних технологій, які використовуються під 

час застосування режиму відеоконференції в кримінальному судочинстві, під 

якими слід розуміти певну сукупність засобів, прийомів і методів отримання, 

обробки та передачі первинної інформації на відстань в режимі реального часу 

щодо отримання доказів з метою встановлення обставин вчиненого 

кримінального правопорушення. 

Дістали подальшого розвитку:  

– пропозиції про доцільність вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства України в частині обов’язкової участі  спеціаліста для забезпечення 

належної якості зображення, звуку, інформаційної безпеки та надання технічної 

допомоги під час проведення відеоконференції. З урахуванням чого, 

запропоновано внести відповідні доповнення до ст.ст. ст. 232, 336 КПК України 

та передбачити обов’язкову участь спеціаліста; 

– пропозиції щодо реалізації положень ч.ч. 9, 7 ст.ст 232, 336 КПК України в 

частині фіксації місця ходу та результатів процесуальних дій, проведених у 

режимі відеоконференції. З огляду на що пропонується внести відповідні зміни до 
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кримінального процесуального законодавства з питань регламентації порядку 

фіксування слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведених у режимі 

відеоконференції; 

– науковий підхід до визначення критеріїв допустимості використання 

відомостей, отриманих за результатами відеоконференції, у доказуванні. 

Практичне значення одержаних результатів, викладених у дисертації, 

полягає у тому, що сформульовані й обґрунтовані в ній висновки, пропозиції та 

рекомендації можуть бути використані за наступними напрямками:  

- у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки положень, пов’язаних 

із застосуванням режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві (акт 

впровадження у наукову діяльність Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 01.10.2020 р.);  

- у правозастосовній діяльності – для використання у практичній діяльності 

слідчих слідчих підрозділів Національної поліції України (акт впровадження 

слідчого управління ГУНП в Одеській області від             09.10.2020 р.);  

- у навчальному процесі – матеріали дослідження можуть бути використані 

при викладанні курсу «Кримінальний процес», «Актуальні проблеми 

застосування кримінального процесуального законодавства України», «Проблемні 

питання кримінального процесуального законодавства України» (акт 

впровадження до навчального процесу Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 22.09.2020 р.). 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота підготовлена 

на кафедрі кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Основні положення і висновки дисертації доповідались авторкою і були 

предметом обговорення на міжнародних і регіональних наукових і науково-

практичних семінарах та конференціях: Міжнародна науково-практична 

конференція «Процесуальні аспекти досудового розслідування», (м. Одеса, 07 

квітня 2017 р.); ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання  кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 р.);  

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня 

народж. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки та техніки України М.В. 

Салтевського «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» (м. 

Харків, 7-8 листопада 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теорія і практика судової експертизи і криміналістики»  (з нагоди 85-річчя 

доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко)  (м. Київ, 27 

лютого 2018 р.); X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та 

місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. 

Одеса, 30 березня 2018 р.); XV Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (м. 

Кривий Ріг, 12 квітня 2018 р.) 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у п’ятьох наукових 

статтях, опублікованих у фахових виданнях з юридичних наук України та одній 
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науковій статті, опублікованій у зарубіжному виданні з юридичних наук та п’яти 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із титульного 

аркушу, анотації, вступу, трьох розділів, семи підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (285 найменувань на 32 сторінках) та 6 додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 267 сторінок, із них основний текст – 191 сторінка. 
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7. Бєжанова А. В.Проблеми застосування режиму відеоконференції під час 

судового провадження. Процесуальні аспекти досудового розслідування: збірник 

тез міжнародної науково-практичної конференції (07 квітня 2017 р.). Одеса: 

ОДУВС, 2017. С.28-29.  

8. Бєжанова А. В. Забезпечення права на захист в ході застосування режиму 

відеоконференції. Актуальні питання кримінального права та процесу: збірник 
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тез ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції  (16 червня 2017 р.). 

Кривий Ріг: ДЮІ, 2017. С.274-277. 

9. Бєжанова А. В. Проблеми правової регламентації використання 

інформаційних технологій під час застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та 

кримінального процесу: збірник тез Міжнародно науково-практичної конференції  

до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського, (08 листопада 

2017 року). Харків: Право, 2017. С.247-249. 

10. Бєжанова А. В. Застосування технічних засобів та технологій в ході  

проведення слідчих (розшукових дій у режимі відео конференції під час 

досудового розслідування. Теорія і практика судової експертизи і 

криміналістики: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції  (з 

нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко) ( 

Київ, 27 лютого 2018 р.). С.40-42. 

11. Бєжанова А. В. Окремі проблеми застосування режиму відеоконференції 

під час судового розгляду кримінальних проваджень. Роль та місце 

правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: збірник тез  X 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (30 березня 2018р.). 

Одеса: ОДУВС. 2018. С.157-159. 

Характеристика особистості здобувача. Бєжанова А. В. у 1998 році 

закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого та отримала 

диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство». З 1998 року по 2010 

працювала на різних посадах в органах прокуратури. З 2012 року займається 

адвокатською діяльністю 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно, з 

правильним вживанням юридичної та спеціальної термінології. Стиль викладення 

матеріалів дослідження, наукових положень, висновків і рекомендацій 

забезпечують легкість і доступність їх сприйняття. 

У результаті попередньої експертизи дисертації Бєжанової А. В. і повноти 

публікації основних результатів дослідження  

 

 

УХВАЛЕНО: 

 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Бєжанової Анни Володимирівни на тему 

«Застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві».  

2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Бєжанової А. 

В. відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 

03 квітня 2019 року №  283), п. 10 Порядку проведення експерименту з   
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