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перспективу тільки за умови їх здійснення висококваліфікованими 
працівниками правоохоронних органів, в даному випадку, ДБР. 

Крім того, проблемою є і розповсюдження квотного принципу на 
формування керівних посад ДБР, в тому числі з урахуванням того, що 
51 % чисельності підрозділів складу ДБР має бути з числа фахівців 
права, які не мають досвіду слідчої, оперативної роботи, але мають 
якийсь відповідний стаж роботи в галузі права (особливо це питання є 
нагальним для формування комісією підрозділів внутрішнього контр-
олю). (Сліпачук Т. Закон не дозволяє повноцінно запустити Держав-
не бюро розслідувань. Інформаційне агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 
2007-2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://blog.liga.
net/user/tslipachuk/article/23953). 

Беручи до уваги все вище сказане, вважаємо, що для ефективного 
та безпроблемного функціонування Державного бюро розслідувань 
слід усунути певні прогалини, що були виявлені при аналізі ухвале-
ного закону. Більш ретельно слід підійти до питання кадрового за-
безпечення даної структури, адже саме від працівників буде залежати 
якість діяльності всього органу. Тільки за таких умов функціонуван-
ня Державного бюро розслідувань буде успішним, заслужить довіру 
населення та зможе виконувати всі завдання, що покладаються на 
нього. 

Науковий керівник: асистент кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури національного університету «одеська юридична акаде-
мія», кандидат юридичних наук Кісліцина Ірина Олександрівна. 
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правовий статус науково-консультативної раДи 
при ДержавноМу бюро розсліДувань в україні 

Варто звернути увагу, що 12 листопада 2015 року Верховна Рада 
України прийняла Закон України «Про Державне бюро розсліду-
вань», яким визначила правові основи організації та діяльності 
Державного бюро розслідувань (надалі — ДБР), а 29 лютого 2016 
року Кабінет Міністрів України постановою «Про утворення Дер-
жавного бюро розслідувань» утворив новий правоохоронний ор-
ган (Про утворення Державного бюро розслідувань // Постанова 
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Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 № 127. — [Електронний 
ресурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/127-
2016-п). 

Актуальність теми досліджується обумовлюється тим, що ство-
рення ДБР передбачено зобов’язаннями при вступі до Ради Європи 
та є частиною коаліційної угоди між парламентськими партіями Вер-
ховної Ради України VIII скликання (Стратегічна програма діяльнос-
ті Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роки. — [Електронний 
ресурс] — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/uryad-ta-organi-
vladi/derzhavne-byuro-rozsliduvan/pro-derzhavne-byuro-rozsliduvan/
strategic hna-programa-diyalnosti-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan). Про-
те, для належного функціонування цього органу необхідно функціо-
нування допоміжних органів, одним з яких є Науково-консультативна 
рада при Державному бюро розслідувань (надалі — Науково-консуль-
тативна рада). 

Досліджуючи проблематику правового статусу Науково-консуль-
тативної ради, заслуговує на увагу той факт, що до її складу увійшла 
завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та ад-
вокатури Національного університету «Одеська юридична академія», 
доктор юридичних наук, доцент Бакаянова Н. М. 

Відзначимо, що відповідно до вищезгаданого положення, Науко-
во-консультативна рада є постійно діючим консультативно-дорад-
чим органом, метою якого є надання рекомендацій висновків та про-
позицій з основних питань діяльності ДБР, підготовка яких потребує 
наукового забезпечення. До її складу входять голови, його заступник, 
секретар та члени, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

У зв’язку з тим, що цей орган є новим для України, особливо важ-
ливим є дослідження його структури. Так, зокрема, персональний 
склад Науково-консультативної ради затверджує Директор ДБР (на 
сьогодні — Р. Труба). Вона утворюється із числа висококваліфіко-
ваних фахівців у галузі права в кількості, яка забезпечує виконання 
покладених на неї завдань. Членом Науково-консультативної ради 
може бути фахівець, який має науковий ступінь, почесне звання «За-
служений юрист України» та (або) має досвід роботи у галузі права. 
Члени призначаються строком на два роки, повноваження члена мо-
жуть бути припинені за рішенням Директора ДБР (Положення про 
Науково-консультативну раду при Державному бюро розслідувань // 
Наказ Державного бюро розслідувань від 23.02.2018 № 16. — [Елек-
тронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/z0276-18/print1510172210466357). 

Отже, можна зробити висновок, що до претендентів на посаду в 
Науково-консультативній раді висуваються досить високі професій-
ні вимоги, що є об’єктивно обґрунтованим, адже завданням цього 
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органу є надання рекомендацій висновків та пропозицій з основних 
питань діяльності ДБР, підготовка яких потребує наукового забезпе-
чення. 

Основні завдання Науково-консультативної Ради закріплено в 
Розділі ІІ Положення, відповідно до якого до них належить: 

– вивчення проблемних питань, що належать до повноважень 
ДБР; 

– надання рекомендацій, висновків та пропозицій з основних пи-
тань діяльності ДБР відповідно до його повноважень; 

– участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері 
протидії злочинності шляхом надання пропозицій до проектів нор-
мативно-правових актів, що надходять від інших державних органів, 
щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розсліду-
вання злочинів, віднесених до підслідності Бюро; 

– участь у визначенні способів та механізмів вирішення проблем-
них питань, що виникають під час реалізації повноважень Бюро; 

– підготовка рекомендацій, висновків та пропозицій під час роз-
робки методик розслідування окремих видів злочинів, розслідування 
яких віднесено до підслідності Бюро (Положення про Науково-кон-
сультативну раду при Державному бюро розслідувань // Наказ Дер-
жавного бюро розслідувань від 23.02.2018 № 16. — [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-18/
print1510172210466357). 

Тобто, на Науково-консультативну раду покладаються досить 
важливі завдання, виконання яких сприяє реалізації функцій ДБР за-
галом. 

Таким чином, дослідивши особливості правового статусу На-
уково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань, ми 
дійшли висновку, що даний орган є допоміжним органом в системі 
ДБР, який уповноважений безпосередньо надавати рекомендації, ви-
сновки та пропозиції з основних питань діяльності ДБР, підготовка 
яких потребує наукового забезпечення. 

Науковий керівник: асистент кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури національного університету «одеська юридична акаде-
мія» Деменчук Марина Олександрівна. 


