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економічне обгрунтування зміни місцезнаходження теритроріальних 
управлінь, особи, які подавали заявки про участь у конкусах розра-
ховували у випадку позитивного результату проходжнення конкурсу, 
на розташування свого робочого місця саме у тому місті, яке було за-
значено в оголешенні про конкурс, а також саме у тому місті, де про-
живають вони та члени їх родини. 

Таким чином, внесення змін до законодавства про Державне бюро 
розслідувань обумовлено не тільки необхідністю створення та форму-
вання нового правоохороного органу, але й необхідністю ефективної 
та якісної роботи цього орагану, яка є запорукою відновлення довіри 
суспільства до правоохоронної системи в цілому. 
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працівників Державного бюро розсліДувань 

Важливим напрямом у розвитку професійних та особистих нави-
чок працівників Державного бюро розслідувань (далі — ДБР) є підви-
щення їх кваліфікації. Це процес під час якого підвищується рівень 
готовності особи до виконання поставлених завдань й обов’язків або 
набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки 
шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності 
або галузі знань (Про вищу освіту: Закон України від 1 лип. 2014 р. // 
Відом. Верхов. Ради України. — 2014. — № 37–38. — Ст. 2004). 

Відповідно до Стратегічної програми діяльності ДБР на 2017–2022 
роки підвищення кваліфікації планується здійснювати в таких фор-
мах: 1. програми навчальних курсів та тренінгів на базі юридичних 
вузів, які здійснюють підготовку кадрів для слідчих і оперативних 
підрозділів правоохоронних органів України; 2. тренінги та навчальні 
курси експертів слідчих органів інших країн; 3. обмін досвідом, ста-
жування у слідчих органах в інших країнах (Стратегічна програма ді-
яльності ДБР на 2017–2022 роки. — Київ. — 2017. — с. 13). 

О. М. Домашенко зазначає, що підвищення кваліфікації пови-
нно здійснюватися в таких формах: 1) проходження відповідних 
курсів у вищих навчальних закладах; 2) самостійне навчання; 3) на-
уково-практичні конференції та міжвідомчі семінари (Домашен-
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ко О. М. Роль професійного навчання у запобіганні тактичним по-
милкам в слідчій діяльності / О. М. Домашенко // Питання боротьби 
зі злочинністю. — Вип. 30. — 2015. — С. 127). 

На навчальних курсах та тренінгах у вищих навчальних закладах 
необхідно більше уваги приділяти саме практичним питанням орга-
нізації та діяльності ДБР, організації розслідування злочинів, з по-
дальшим моделюванням процесу, роботі з узагальнення досвіду із 
організації розслідування злочинів, набутого іноземними державами, 
інших організацій, та забезпечення його практичного використання 
у межах законодавства України. 

Також слушно зазначає О. М. Домашенко, що під час проходжен-
ня курсів у вищих навчальних закладах необхідно: а) при проведенні 
занять розглянути теми, що стосуються проблемних питань органі-
зації та процесу розслідування злочинів на сучасному етапі; б) тема-
тику занять присвятити конкретному напрямку діяльності слідчих, 
інакше кажучи, враховувати їх спеціалізацію; в) використовувати не 
лише традиційні форми навчання — лекції та семінарські заняття, а й 
більш активні, такі як практичні заняття з аналізом конкретних ситу-
ацій, матеріалів кримінальних проваджень та проблемних ситуацій, 
вирішення яких становить значні труднощі (Домашенко О. М. Роль 
професійного навчання у запобіганні тактичним помилкам в слідчій 
діяльності / О. М. Домашенко // Питання боротьби зі злочинніс-
тю. — Вип. 30. — 2015. — С. 122–128). 

В системі ДБР планується створення Академії та Науково-дослід-
ного інституту Державного бюро розслідувань. Саме в Академії пла-
нується здійснювати підготовку кадрів та підвищення рівня кваліфі-
кації працівників ДБР. 

При цьому, питання створення Академії, а також Науково-до-
слідного інституту, зокрема, вирішення їх організаційно-штатних, 
науково-організаційних, господарських, кадрових питань, буде ви-
рішуватися після забезпечення функціонування Бюро з виконання 
основних завдань за призначенням, а саме, протягом 2020–2022 р.р. 
(Стратегічна програма діяльності ДБР на 2017–2022 роки. — Київ. — 
2017. — с. 13). 

Необхідно забезпечити на постійній основі участь працівників 
ДБР у міжнародних заходах, організації проведення робочих зустрі-
чей та експертів слідчих органів інших країн для обговорення про-
блемних питань діяльності ДБР та обміну практичним досвідом. 

Участь в науково-практичних конференціях, семінарах, вебінара 
та інші наукових заходах, за участю працівників інших правоохорон-
них органів відіграє важливу роль в процесі підвищення кваліфікації. 
Обговорення з науковцями, та експертами слідчих органів з України 
та інших країн проблемних питань дозволяє їх вирішити. Також, по-
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зитивним буде залучення до роботи експертів з певним стажем робо-
ти у слідчих органах, які зможуть поділитися набутим досвідом. 

Отже, ми вважаємо, що підвищення кваліфікації повинно здій-
снюватися в таких формах: 1) навчальні курси та тренінги у вищих 
навчальних закладах; 2) науково-практичні конференції, семінари, 
вебінари та інші наукові заходи, за участю працівників інших право-
охоронних органів; 3) залучення до роботи експертів з певним стажем 
роботи у слідчих органах, які зможуть поділитися набутим досвідом; 
4) участь у міжнародних заходах, робочих зустрічах працівників ДБР 
та експертів слідчих органів інших країн для обговорення проблем-
них питань діяльності ДБР та обміну практичним досвідом. 
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на ДосуДовоМу розсліДуванні 

В умовах триваючої реформи правоохоронних органів України, 
яка отримує неоднозначні оцінки, великого значення набуває за-
вдання створення організаційно-правових засад запобігання і проти-
дії корупції серед вищих посадових осіб держави, суддів і прокурорів, 
запобігання корупції під час формування єдиного органу законодав-
чої влади і недопущення зрощення бізнесу та політики, а також на-
лежного розслідування злочинів катування і пов’язаних з ними зло-
чинів. 

Ймовірно, що від самого початку стратегія реформування україн-
ської правоохоронної системи не використовувала в повному обсязі 
можливості, що надаються аналізом аналогічної зарубіжного досвіду. 
Адже існує багато варіантів організації правоохоронних систем, які 
на рівні принципів побудови, так і на рівні практичної реалізації і 
впровадження. 

Для досягнення вказаної мети Законом України «Про Державне 
бюро розслідування» від 12 листопада 2015 р. на взірець Федераль-
ного бюро розслідування США було створено центральний орган 
виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою 


