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Дисертацію присвячено дослідженню застосування режиму 

відеоконференції у кримінальному судочинстві. На базі положень загальної теорії 

кримінального процесуального права та криміналістики, результатів узагальнення 

та аналізу судово-слідчої практики розроблено  теоретичні положення та 

практичні рекомендації щодо застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному провадженні, а також науково обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення законодавства з питань застосування режиму відеоконференції. 

У роботі розглянуто поняття технічних засобів і технологій, що 

використовуються під час застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному провадженні. Запропоновано визначити узагальнену дефініцію 

«технічних засобів в кримінальному судочинстві», під якою необхідно розуміти 

сукупність технічних приладів, пристроїв, пристосувань, що використовуються 

під час проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, за 

допомогою яких виявляються, фіксуються і вилучаються данні, явища та події, що 

мають доказове значення для кримінального провадження. 

Проаналізовано класифікацію науково-технічних засобів, історію їх 

розвитку та запровадження. Обґрунтовано, що 1) науково-технічні засоби 

використовуються на всіх стадіях розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень і відіграють у сучасних умовах вирішальну роль у пошуку, 

виявленні, фіксації доказової інформації; 2) немає чіткого визначення та 

систематизації засобів науково-технічного забезпечення правоохоронної 

діяльності; 3) доцільно навести у законі вичерпний перелік усіх допустимих для 



використання у доказуванні науково-технічних засобів неможливо через їх 

безперервне оновлення. 

У ході проведеного дослідження виявлено низку причин, які впливають на 

ефективність використання науково-технічних досягнень у діяльності 

правоохоронних та судових органів:  відсутність належної уваги до питань 

модернізації підрозділів правоохоронних органів технічними засобами; недостатнє 

фінансування даної сфери; відсутність достатньої кількості фахівців у даній галузі 

та їх кваліфікації; проблематичність використання інноваційних технологій; 

неналежна нормативно-правова база та відсутність системного підходу до питань 

інноваційної модернізації правоохоронних та судових органів; використання 

пропрієтарного програмного забезпечення; значна витратність коштів на 

використання сучасних технологій. 

Визначено, що під інформаційними технологіями, які використовуються під 

час застосування відеоконференції в кримінальному судочинстві слід розуміти 

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

інформації на відстань в режимі реального часу для отримання доказів з метою 

встановлення обставин кримінального провадження. 

У зв’язку з чим доведено доцільність нормативно-правового закріплення 

використання терміну «інформаційні технології» при  проведенні процесуальних 

дій у дистанційному кримінальному провадженні. 

Досліджено доктринальні поняття та сутність режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві, на підставі чого визначено, що режим 

відеоконференції – це 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 та інформаційних технологій, які 



мають забезпечувати належну якість зображення і звуку, дотримання принципу 

гласності та відкритості судового провадження, а також інформаційну безпеку.  

Проаналізовано підстави проведення слідчих (розшукових) та 

процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному судочинстві та 

виявлена недосконалість чинного законодавства у питанні визначення 

процесуального кола осіб, які беруть у ній участь. У зв’язку з чим, з метою 

забезпечення прав та законних інтересів осіб, які можуть приймати участь в 

режимі відеоконференції запропоновано внесення зміни до п.1 ч.1 ст. 232 КПК 

України. 

Встановлено, що в аспекті проведення та фіксації допиту дітей українське 

законодавство потребує свого вдосконалення. Зокрема, акцентовано увагу на 

тому, що проведення допиту неповнолітнього свідка/потерпілого (особливо у 

справах що стосуються сексуального насильства) необхідно проводити виключно 

в режимі відеоконференції, з метою мінімізації негативного впливу на психіку 

дитини. У зв’язку з чим запропоновано внести зміни до п. 3 ст. 226 КПК України у 

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. 

Досліджено підстави та умови застосування режиму  відеоконференції у 

кримінальному судочинстві. Констатовано, що підстави застосування режиму 

відеоконференції визначено у кримінальному процесуальному законодавстві та 

вони не є вичерпними, але необхідною умовою є їх належне обґрунтування. 

Підкреслюється, що умови застосування режиму відеоконференції являють собою 

сукупність визначених нормами кримінального процесуального законодавства 

обставин, наявність яких дозволяє застосувати такий порядок проведення 

досудового розслідування чи судового розгляду кримінального провадження та 

гарантувати права осіб, які беруть  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. 

Визначено, що правова база використання технічних засобів і технологій  у 

режимі відеоконференції 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 кримінального провадження; особливості реалізації 

окремих принципів судочинства; недостатньо розвинуті питання відповідальності 

як безпосередніх учасників процесуальних дій, проведених режимі 

відеоконференції, так і осіб, що забезпечують її проведення.   

З огляду на це, звернута увага на необхідність встановлення єдиної системи 

правових категорій та формування на її основі правових засад використання 

технічних засобів і технологій у режимі відеоконференції у кримінальному 

судочинстві України, визначення допустимих напрямів застосування одержаних за 

їх допомогою доказів. 

Розглянуто процесуальний порядок проведення допиту і впізнання у режимі 

відеоконференції під час досудового розслідування. Узагальнено умови 

проведення допиту та впізнання у режимі відеоконференції, дотримання яких 

передбачено законодавством та визначає допустимість використання отриманих 

фактичних даних кримінальному провадженні. Визначено, що для об’єктивного і 

законного проведення  пред’явлення для впізнання поза візуальним та аудіо 

спостереженням у режимі відеоконференції під час досудового розслідування, 

необхідна участь не менше чотирьох понятих. 



Аргументовано, що однією з суттєвих вимог під час проведення допиту чи 

пред'явлення особи або предмета для впізнання у 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) 

необхідність використовувати мережеві протоколи доступу при проведенні 

допиту, пред’явлення для впізнання особи чи предметів у режимі 

відеоконференції. 

Визначено, що фіксування слідчих (розшукових) дій у режимі 

відеоконференції повинно провадитись за загальними правилами фіксування 

кримінального провадження. При цьому хід та результати слідчих (розшукових) 

дій, проведених у режимі відеоконференції фіксуються технічними засобами 

відеозапису у місці проведення такої дії, особою, яка проводить відповідну 

процесуальну дію. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення процесуального порядку 

проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового 

провадження. Висловлюється позиція щодо необхідності законодавчого 

доповнення ч. 1  ст. 336 КПК наступними положеннями: «1. Судове провадження 

може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з приміщення 

іншого суду, установи попереднього ув’язнення або установи виконання покарань, 

у тому числі поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження). 

Визначено, що проблемним питанням є реалізація положень ч. 2 ст. 336 КПК 

України в частині строків призначення судового розгляду у режимі 

відеоконференції та строків подання  клопотання про проведення судового 

засідання в режимі відеоконференції. З огляду на що пропонується внести 

відповідні зміни до кримінального процесуального законодавства в частині 

закріплення за судом обов’язку направляти відповідну ухвалу у визначений 



термін, а також в частині встановлення конкретного строку подання відповідного 

клопотання. 

Звертається увага на необхідності обов’язкового обґрунтування та 

мотивування прийнятого рішення  про здійснення дистанційного судового 

провадження, з визначенням в описовій частині ухвали підстави проведення 

судового засідання у режимі відеоконференції. 

Встановлено, що у дистанційному досудовому розслідуванні та судовому 

розгляді визначальне значення має створення за допомогою технічних засобів та 

технологій повноцінних умов для отримання і передачі інформації на відстань у 

режимі реального часу, належної якості звукового сигналу і відеографічного 

зображення за умови одночасного і повноцінного сприйняття інформації із 

кожного з віддалених місць, в якому відбуваються події, що пов’язані сутністю і 

єдністю завдань проведення допиту чи впізнання. Акцентовано увагу на тому, що 

технічні засоби і технології, які використовуються у дистанційному 

кримінальному судочинстві, є формою фіксації доказів, відповідно технічні засоби 

відеозапису, які є результатом фіксації проведення слідчої (розшукової) дії чи 

процесуальної дії в режимі відеоконференції слід вважати додатком до протоколу 

відповідної процесуальної дії, який має повноцінне доказове значення лише разом 

з протоколом відповідної слідчої (розшукової) чи процесуальної дії. 

Зазначено, що 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.  

Звертається увага, що, 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. 

Обґрунтовано 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 

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

України та передбачити обов’язкову участь спеціаліста. 

Відзначається наявність правової невизначеності щодо реалізації положень 

ч.ч. 9, 7 ст. ст 232, 336 КПК України в частині місця фіксації 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. 

Обґрунтовано, що використання у дистанційному кримінальному 

провадженні технічних засобів і технологій повинно забезпечувати належну якість 

зображення і звуку, а також інформаційну безпеку, що забезпечується шляхом 

використання таких технічних засобів і технологій, які відповідають Державним 

стандартам України та пройшли процедуру сертифікації і стандартизації. При 

цьому належна якість зображення і звуку має бути достатньою для однозначного 

розпізнавання осіб, які приймають в ній участь та сприйняття змісту 

процесуальної дії, проведеної в режимі відеоконференції. 
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