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нi в Порядку проведення конкурсу для призначення на посади у Дер-
жавному бюро розслiдувань (Баганець, О. ДБР, НАБУ i ГПУ: пробле-
ма розподiлу повноважень / Олексiй Баганець // Юридичний вiсник 
України: Загальнонац. правова газ. — 2017. — 8-14 грудня (№ 49). — 
С. 10). 

Отже, можна зробити висновок, що Державне бюро розслiдувань 
є органом, створення якого є суспiльно необхiдним. При цьому 
механiзм його формування є недосконалим та потребує подальшої 
конкретизацiї та удосконалення, задля можливостi у подальшому ви-
конувати покладенi на Державне бюро розслiдувань обов’язки та до-
сягати поставлених цiлей. 

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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Державне бюро розслідувань є новим органом, який здійснює 
правоохоронну діяльність, вимоги до створення якого було передба-
чено при вступі до Ради Європи. 

12 листопада 2015 року Верховною Радою України було ухвалено 
Закон України «Про Державне бюро розслідувань», який визначив 
правові основи організації та діяльності Державного Бюро розсліду-
вань, а Постановою Кабінету Міністрів України № 127 від 29 лютого 
2016 року цей орган було створено. 

Україна чекала на створення Державного бюро розслідувань 
близько 20 років. За вимогою Ради Європи було поставлено за мету 
побудувати бюро менше ніж за рік без будь-якої підтримки політич-
них організацій та партій, але за підтримки широких мас громадян-
ського суспільства та міжнародних партнерів. 

Вже у вересні 2018 року цей орган повинен розпочати перші роз-
слідування. 

До основних засад організації та діяльності Державного бюро роз-
слідувань належать: 
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1. верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються най-
вищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави; 

2. законності; 
3. справедливості; 
4. неупередженості; 
5. незалежності і персональної відповідальності кожного праців-

ника Державного бюро розслідувань; 
6. відкритості та прозорості діяльності Державного бюро роз-

слідувань для суспільства та демократичного цивільного контролю, 
підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним ор-
ганам. Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що не по-
рушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам 
кримінального процесуального законодавства та законодавства про 
державну таємницю; 

7. політичної нейтральності і позапартійності. Використання Дер-
жавного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих ін-
тересах не допускається. Діяльність політичних партій у Державному 
бюро розслідувань забороняється; 

8. єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реаліза-
ції окремих повноважень Державного бюро розслідувань. Принцип 
єдиноначальності не заперечує принципу процесуальної самостій-
ності слідчого органу Державного бюро розслідувань (Про держав-
не бюро розслідувань: Закон України від 12.11. 2015 р. № 794-VIII. 
[Електронний ресурс]: — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/794-19/paran6#n6). 

До Державного бюро розслідувань перейшли певні повноваження, 
що раніше входили до компетенції Генеральної прокуратури Украї-
ни такі як функція досудового розслідування у кримінальних прова-
дженнях, вчинених вищими посадовими особами держави, суддями 
та правоохоронцями. 

Метою стратегічної програми є побудова Державного бюро розслі-
дувань як незалежного та ефективного правоохоронного органу, який: 

1. сприятиме дотриманню справедливості у суспільстві шляхом 
всебічного, неупередженого розслідування злочинів, віднесених до 
його підслідності; 

2. матиме високопрофесійну та мотивовану команду; 
3. у роботі використовуватиме новітні технології та сучасні світові 

практики; 
4. ефективно співпрацюватиме з іншими державними органами 

України та міжнародними партнерами, громадянським суспільством, 
є прозорим та підзвітним у своїй діяльності; 
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5. завдяки зазначеним якостям та компетенції досягне високих ре-
зультатів, відповідно до визначених критеріїв ефективності; 

Етапи реалізації стратегічної програми: 
1. Установчий (до вересня 2018 р.): від призначення на посади Ди-

ректора та заступників Директора Бюро до початку перших розсліду-
вань; 

2. Початковий (вересень 2018 р. — початок 2019 р.): від перших 
розслідувань до перших проваджень, скерованих до суду; 

3. Нарощування потужності (початок 2019 р. — початок 2020 р.): 
від перших справ у суді до отримання вироків суду у провадженнях 
Бюро; 

4. Досягнення стабільної ефективності (2020–2022 р.р.): Бюро 
ефективно працює і регулярно спрямовує до суду провадження щодо 
злочинів, вчинених високопосадовцями. Має репутацію як орган, 
що забезпечує невідворотність покарання для високопосадовців, які 
вчинили злочин (Стратегічна програма діяльності Державного бюро 
розслідувань 2017-2022 // Урядовий портал [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: https://goo.gl/7np2a1). 

Отже, можна відзначити, що програма має послідовний та довго-
тривалий характер і лише з плином часу можна буде зробити висно-
вок щодо досягнення завдань, поставлених при створенні Досудово-
го бюро розслідувань. 

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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Cтворення Державного бюро розслідувань є важливим кроком, 
задля виконання вимоги пункту 9 Перехідних положень Консти-
туції України, який передбачає формування системи органів до-
судового слідства і введення в дію законів, що pегулюють функ-
ціонування даної системи, яке забезпечується позбавленням 
прокуратури України функції дoсудовогo розслідування злочинів. 


