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матеріально-технічного забезпечення для центрального апарату, 
семи територіальних управлінь, налагодження співпраці з держав-
ними органами, міжнародними партнерами, узгодженні законо-
давства (ДБР — незалежне! Ми не розраховуємо на підтримку чи 
лояльність політичних інститутів // Юридична газета онлайн [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://yur-gazeta.com/interview/
dbr--nezalezhne-mi-ne-rozrahovuemo-na-pidtrimku-chi-loyalnist-
politichnih-institutiv.html). 

У якості висновків зазначимо, що створення ДБР є дійсно склад-
ним та тривалим завданням, досягнення якого є суттєвим кроком на 
шляху реформування правоохоронної системи, а в умовах політичної 
та економічної напруги, наявність певних недоліків у формуванні ор-
гану є звичайним робочим процесом. 

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

Боровик Ю. О. 
студентка 1-го курсу факультету адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

переДуМови створення  
Державного бюро розсліДувань 

Керівництвом України було прийнято рішення щодо реформу-
вання системи правоохоронних органів, одним з елементів якого ста-
ло створення Державного бюро розслідування (надалі — ДБР). Від-
повідно до закону, ДБР є центральним органом виконавчої влади, що 
здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, 
припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до 
його компетенції. Варто відзначити, що історія його запроваджен-
ня бере свій початок з указу Президента № 371 «Про Національне 
бюро розслідувань України» від 24 квітня 1997 року. Пізніше, окре-
мі положення цього закону були визнані неконституційними (Гро-
за власть имущих // Закон і Бізнес [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://zib.com.ua/ru/print/121330-gosudarstvennoe _byuro_
rassledovaniy_shag_vpered_ili_vozvrasc.html). 

Актуальність створення такого органу обумовлюється тим, що, 
нажаль, розслідуванню злочинів, вчинених представниками органів 
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державної влади, суду, правоохоронних органів, зважаючи на висо-
кий рівень корумпованості в державі, закінчуються безрезультатно: 
справи закриваються, а за вчинення тяжких або особливо тяжких 
злочинів винні особи отримують покарання, не пов’язані із позбав-
ленням волі. Неспроможність за таких обставин існуючих органів 
досудового розслідування здійснювати правосуддя у кримінальних 
провадженнях щодо високопосадовців, суддів та працівників пра-
воохоронних органів сприяла прийняттю рішення щодо створення 
абсолютно нової та незалежної у своїй діяльності правоохоронної 
структури. Це рішення знайшло своє втілення у прийнятому у 2012 
році Кримінальному процесуальному кодексі України, який містить 
низку новел щодо зміни підслідності злочинів та створення нового 
правоохоронного органу, наділеного правом провадження досудово-
го слідства — державного бюро розслідувань. Так, відповідно до Кри-
мінального процесуального кодексу України, Державне бюро розслі-
дувань є органом досудового розслідування (поряд з Національною 
поліцією, Службою безпеки України та ін.). Постановою Кабінету 
Міністрів України № 127 від 29 лютого 2016 року утворено Держав-
не бюро розслідувань. Створення даного органу також передбачено 
зобов’язаннями при вступі до Ради Європи та є частиною коаліційної 
угоди між парламентськими партіями Верховної Ради України VIII 
скликання. 

Створення Державного бюро розслідувань є надзвичайно важли-
вим для України. Важливим є той факт, що експерти Ради Європи 
брали активну участь у підготовці та експертній оцінці закону про 
ДБР, а також допомагають у підготовці проектів підзаконних актів, 
які регулюватимуть роботу цього органу. 

Як відзначають науковці, в Україні, порівняно із іншими кра-
їнами Ради Європи, дуже велика кількість програних справ у Єв-
ропейському суді з прав людини у справах, пов’язаних із скаргами 
на катування та жорстоке поводження, вчинене правоохоронця-
ми. Солідарність правоохоронців не сприяє відновленню справед-
ливості у більшості таких справ (Кому загрожує Державне бюро 
розслідувань своєю роботою? Інфографіка // Детектор Медіа 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://detector.media/
withoutsection/article/120097/2016-10-27-komu-zagrozhue-derz 
havne-byuro-rozsliduvan-svoeyu-robotoyu-infografika/). 

Міжнародна організація Amnesty International вже кілька років 
поспіль проводить кампанію, спрямовану на подолання безкарності 
у справах про катування. Одна з вимог кампанії — створення неза-
лежного від інших правоохоронних органів і від інших політичних 
впливів механізму розслідування таких злочинів. Таким механізмом 
і повинне стати Державне бюро розслідувань. 
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Відповідно до редакції Конституції України від 2 липня 2016 року, 
прокуратура остаточно позбавляється невластивої їй функції слід-
ства. Усі злочини, які зараз розслідуються слідчими Генеральної про-
куратури України та обласних прокуратур, з моменту початку роботи 
ДБР розслідуватимуться його слідчими. ДБР — це орган, який мав 
бути створений в Україні ще 20 років тому. Бо коли Україна вступа-
ла в Раду Європи, то брали на себе зобов’язання відділити слідство 
від прокуратури, ще навіть у Конституції 1996 року тоді записали, що 
слідчі повноваження прокуратури будуть з часом передані новоство-
реному органу. 

Основна вимога громадянського суспільства та міжнародних 
партнерів до новоствореного органу — незалежність, відсутність по-
літичного впливу і здатність неупереджено розслідувати злочини, 
вчинені правоохоронцями та іншими відповідальними посадовими 
особами. Створення окремої правоохоронної структури у сфері про-
тидії корупції в комплексі з глибокою реорганізацією правоохорон-
них органів відповідає інтересам забезпечення національної безпеки 
України. У зв’язку з цим створення сильного та незалежного ДБР на 
початку подібної реорганізації виглядає логічним і своєчасним кро-
ком. Саме початок функціонування ДБР має стати точкою неповер-
нення у реформах судових і правоохоронних органів. Заклики ж до 
перегляду доцільності створення Державного бюро розслідувань саме 
зараз є кроком назад, у минуле. 

Науковий керівник: доцент кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури національного університету «одеська юридична акаде-
мія», кандидат юридичних наук, доцент Свида Олексій Георгійович. 
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специфіка Державного бюро розсліДувань 

Постановою Кабінету Міністрів України № 127 від 29 лютого 2016 
року було утворено Державне бюро розслідувань. Державне бюро 
розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює 
правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припи-
нення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його ком-
петенції. 


