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Актуальність обраної теми дослідження обумовлена тим, що останнім 

часом 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. 

Незважаючи на те, що ціла низка праць вже присвячена дослідженню та 

вирішенню окремих питань, пов’язаних із проведенням слідчих (розшукових) дій та 

судового розгляду кримінального провадження в режимі віддаленого доступу за 

допомогою телекомунікаційних технологій відеоконференції. Зокрема, 

вищезазначене питання 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 надані практичні рекомендації щодо вдосконалення 

правової регламентації та застосування відеоконференції. 

У той же час, 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 і було досліджено в дисертації Бєжанової Анни 

Володимирівни «Застосування режиму відеоконференції у кримінальному 

судочинстві». 

Зазначене підтверджує актуальність обраної дисертанткою теми, та 

своєчасність цього дослідження. Окрім того, актуальність заявленої теми 



підкреслюється виконанням дисертаційного дослідження 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). 

Ознайомлення з дисертацією дає підстави для певної загальної оцінки 

роботи. Дисертація оформлена згідно з Вимогами до оформлення дисертації, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 року 

та у відповідності до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 167 

від 06.03.2019 року. Наукові положення дисертації за формою викладу зрозумілі, у 

смисловому значенні взаємопов’язані. 

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Значну увагу авторка приділяє методології дослідження. Дисертантка 

використала загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які обрані з 

урахуванням поставленої мети, завдань, об’єкта та предмета вивчення, зокрема: 

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 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. 

Належними є законодавча та доктринальна бази дослідження відповідної 

сфери регулювання суспільних відносин. Обґрунтованість положень, 

сформульованих у дисертації, підтвердженим якісним аналізом наявних 

літературних джерел, перелік яких складається з 285 найменувань. 

Репрезентативною є емпірична база дослідження, яку 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 в тому, що здійснене 

дослідження є одним 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.  

Серед них особливо слід виділити, ті, які сформульовано та обґрунтовано 

уперше, зокрема:  

- аргументована необхідність нормативно-правового закріплення та 

використання терміну «інформаційні технології» при проведенні процесуальних дій 

у дистанційному кримінальному провадженні; 

– 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. 

Слушними та вельми актуальними є пропозиції авторки щодо внесення змін 

до КПК України, з яких найцікавішими на наш погляд є: 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, а 

також 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; 

Дисертаційне дослідження містить і ряд інших цікавих та аргументованих 

висновків, пропозицій та рекомендацій.  

Таким чином, ступінь наукової новизни дослідження, обґрунтованість  

наведених у ньому положень, висновків та рекомендацій відповідає вимогам до 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальності 081 «Право». 

Практичне значення роботи Бєжанової А.В. полягає у тому, що наукові 

положення, сформульовані у дисертації, можуть бути використані у різних сферах 

діяльності:  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.). 

Про належний рівень апробації та впровадження результатів дисертації 

свідчить участь дисертантки у п’яти науково-практичних конференціях з 

публікацією тез доповідей. Результати дослідження також апробовані у п’ятьох 

наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях з юридичних наук України та 

одній науковій статті, опублікованій у зарубіжному виданні з юридичних наук. 



Зміст та оформлення дисертації. дисертаційний матеріал загалом логічно 

побудований і викладений згідно з виділеними автором трьома розділами. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-правові аспекти застосування 

режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві» авторка розглядає поняття 

технічних засобів і технологій під час застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному провадженні, формулює дефініції: «технічні засоби в кримінальному 

судочинстві», «інформаційні технології в кримінальному судочинстві», «режим 

відеоконференції», а також детально досліджує поняття, підстави, умови та правові 

основи застосування режиму  відеоконференції у кримінальному судочинстві.  

В другому розділі дисертації «Процесуальні особливості застосування режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві» авторка на ґрунтовному рівні 

аналізує підстави та процесуальний порядок проведення процесуальних дій у 

режимі відеоконференції як під час досудового розслідування так і під час судового 

розгляду та обгрунтовує зміни, які необхідно внести до кримінального 

процесуального законодавства задля підвищення ефективності їх проведення. 

Третій розділ дисертації «Процесуальний порядок фіксування та використання 

результатів відеоконференції у доказуванні» присвячено дослідженню 

процесуальному порядку фіксації процесуальних дій, проведених у режимі 

відеоконференції а також визначенню критеріїв допустимості інформації отриманої 

із застосуванням відеоконференції у доказуванні.  

Загальний обсяг дослідження становить 267 сторінок, з яких 191 – основний 

текст.  

Оформлення дослідження відповідає встановленим вимогам. Робота виконана 

грамотною українською мовою.  

Текстових запозичень без посилання на джерела та інших порушень 

академічної доброчесності не виявлено. 

Загалом, позитивно оцінюючи зміст дисертації Бєжанової А.В. та 

наголошуючи на її відповідності вимогам до робіт, які подані на здобуття ступеня 

доктора філософії, вбачаємо за доцільне висловити особисту думку щодо окремих її 

положень та висновків, які можуть слугувати підґрунтям для дискусії під час 

захисту роботи, або ж є такими, що потребують додаткової аргументації:  



1) авторка на стор. 207 дисертації пропонує «допит неповнолітнього 

свідка/потерпілого (особливо у справах, що стосуються сексуального насильства) 

проводити виключно в режимі відеоконференції, з метою мінімалізації негативного 

впливу на психіку дитини. У зв’язку з чим вважає за необхідним 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 імеративну 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».  

Цілком погоджуючись з пропозицією дисертантки  щодо необхідності 

мінімізації повторної травматизації неповнолітніх а також задля виконання вимог п. 

c ст. 35  Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства, (проводити якомога меншу кількості опитувань і 

настільки, наскільки це є вкрай необхідним для цілей кримінального провадження) 

опонент має певні застереження щодо доцільності регламентації в КПК України 

обов’язковості проведення такого допиту у режимі відеоконференції, адже реалії 

сьогодення свідчать про те, що не завжди у практичних працівників є можливість 

провести допит у режимі відеоконференції у стислі строки.  

На думку опонента, доцільно щоб такі допити по можливості проводилися на 

базі кризових кімнатах, дружніх до дитини, оскільки це по-перше не суперечить 

вимогам чинного законодавства, а навпаки узгоджується з вимогами п. b ст. 35  

Конвенції, де встановлено обов’язок проводити опитування дитини, у спеціально 

обладнаному та прилаштованому для цих цілей приміщенні. Окрім того, 

враховуючи вимоги ст. 23 КПК «Безпосередність дослідження показань, речей і 

документів», на думку опонента доцільно рекомендувати практичним працівникам 

звертатися до слідчих суддів з клопотанням про проведення виїзних судових 

засідань до кризових кімнат, дружніх до дитини для здійснення допитів 

неповнолітніх свідків та потерпілих в порядку ст. 225 КПК або проводити такі 



допити у режимі відеоконференції під час досудового розслідування в порядку ст. 

232 КПК; 

2) архітектоніка роботи проявлена у взаємозв’язку розділів дисертації, які 

послідовно розкривають теоретико-прикладні питання досвіду застосування режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві. Разом з тим, оскільки, застосування 

режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві ще потребує вдосконалення, 

про що неодноразово зазначає дисертантка у своїй роботі, на думку опонента - в 

дисертаційному дослідженні доцільно було б проаналізувати законодавчу 

регламентацію застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві 

в інших державах а також практику його реалізації, що дозволило б сформувати 

пропозиції та рекомендації щодо імплементації в кримінальне процесуальне 

законодавство України найкращих міжнародних практик з цього питання; 

3) відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України, слідчий, прокурор з метою 

забезпечення оперативності кримінального провадження має право провести у 

режимі відео- або телефонної конференції опитування особи, яка через знаходження 

у віддаленому від місця проведення досудового розслідування місці, хворобу, 

зайнятість або з інших причин не може без зайвих труднощів вчасно прибути до 

слідчого, прокурора, проте дисертантка в своїй роботі залишила поза увагою аналіз 

цієї процесуальної дії. Таким чином, під час публічного захисту було б слушно 

почути позицію автора з цього приводу; 

4) потребує також, на думку опонента, додаткової аргументації пропозиція 

авторки щодо необхідності 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, адже відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК України вищезазначену слідчу 

(розшукову) дію можливо проводити взагалі без понятих, оскільки під час її 

проведення застосовується безперервний відеозапис і до того ж відповідно до 

результатів опитування, відповіді на це питання не були одностайними  (42 % 

респондентів відповіли «так», 35% - «ні», 23 %- «залежить від ситуації»). 

 

 

 



 


