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Заснуванню Державного бюро розслiдувань передувала цiла 
низка спроб створити незалежний, прозорий i ефективний ор-
ган, дiяльнiсть якого спрямована на боротьбу iз корупцiєю у ви-
щих ешелонах влади. Так, один за одним, зароджувалися проекти 
створення Нацiонального бюро розслiдувань, Нацiональної служби 
розслiдувань, Нацiонального бюро антикорупцiйних розслiдувань, 
Нацiонального антикорупцiйного бюро, тощо. Проте жоден iз вка-
заних органiв не розпочав своє функцiонування так, як того перед-
бачала його програма чи iнший профiльний проект. 

При цьому, присутня у органах державної влади i в правоохорон-
них органах корупцiя, продовжує становити загрозу для полiтичної 
та економiчної стабiльностi країни та пануванню верховенства права. 
В зв’язку з цим, актуальною залишається потреба у запровадженнi 
ефективного механiзму боротьби з корупцiєю. 

Дiяльнiсть ДБР була передбачена ще ч. 4 ст. 216 КПК України 2012 
року та була перенесена до оновленого КПК, зi змiнами, якi вiдбулися 
у 2017 роцi. 

Незважаючи на високi цiлi, поставленi перед ДБР, серед науковцiв 
i правникiв практикiв не має єдиної та узгодженої точки зору щодо 
дiйсної необхiдностi створення цього органу. Так, говорячи про ризи-
ки, правниками було вказано на такi. 

По-перше, створення ДБР може потягнути за собою безлад в 
iснуючiй правоохороннiй системi, пов’язаний iз переходом від iнших 
правоохоронних органiв до ДБР значної частки професiоналiв у сферi 
боротьби зi злочиннiстю. 

Також при неналежному законодавчому регулюванню функцiй, 
повноважень i обов’язкiв органу iснує можливiсть перетворення 
його на репресивний. Оскільки можливе його позиціонування як 
такого, що буде знаходитись над усiма органами державної влади, 
що, як наслiдок, загрожуватиме їх нормальнiй дiяльностi. (Скулиш, 
Є. Проблемнi питання створення державного бюро розслiдувань / 
Є. Скулиш // Вiсник Нацiональної академiї правових наук України : 
зб. наук. праць. 1993-. — 2013. — № 4 (75). — 312 с. — С. 211). 

ДБР було створено вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 29 лютого 2016 р. № 127. Механiзм утворення цього ор-
гану передбачений ЗУ «Про Державне бюро розслiдувань» вiд 12 лис-
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топада 2015, а формування особового складу передбачене Порядком 
проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро 
розслiдувань, затвердженого Наказом ДБР вiд 14 лютого 2018 № 13. 

Державне бюро розслiдувань — правоохоронний орган, до струк-
тури якого буде входити центральний апарат, 7 територiальних 
управлiнь, спецiальнi пiдроздiли, та iншi заклади i установи. У складi 
Державного бюро розслiдувань передбачається дiяльнiсть слiдчих, 
оперативних та iнших пiдроздiлiв. 

Формування кадрового складу ДБР, включаючи директора, пер-
шого заступника та заступника, вiдбуватиметься на конкурсних за-
садах. Так, ЗУ «Про Державне бюро розслiдувань» закрiплено, що з 
цiєю метою створюється конкурсна комiсiя. 

Склад конкурсної комiсiї, що призначає директора ДБР, його 
заступникiв, директорiв територiальних органiв i керiвникiв 
пiдроздiлiв центрального апарату ДБР та їхнiх заступникiв є вiдмiнним 
вiд складу комiсiї, дiяльнiсть якої спрямована на призначення на по-
сади iнших працiвникiв ДБР. 

У першому випадку, до комiсiї входять по три особи, визначенi 
Президентом України, Верховною Радою України, Кабiнетом 
Мiнiстрiв України. 

Вiдповiдно, у другому випадку вона формується iз п’яти осiб, з яких 
мiнiмум три є представниками Бюро. До складу цiєї комiсiї також мо-
жуть бути залученi представники громадських об’єднань i представ-
ник Ради Громадського контролю Державного бюро розслiдувань. 

З огляду на те, що на момент написання тез доповідей Бюро пе-
ребуває у процесi створення, вважаємо за доцiльне проаналiзувати 
дiяльнiсть вже діючої Комiсiї щодо призначення директора ДБУ i 
його заступникiв та Комiсiї по вiдбору працiвникiв органу. 

Враховуючи важливiсть поставлених перед обома комiсiями за-
вдань, розглянемо вимоги до членiв Конкурсної комiсiї щодо при-
значення директора ДБУ. За змiстом абз. 2 ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про Дер-
жавне бюро розслiдувань», членами Конкурсної комiсiї можуть бути 
особи, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, вищу юридичну освiту, 
високi професiйнi i моральнi якостi, суспiльний авторитет. Вимоги до 
Комiсiї по вiдбору працiвникiв органу встановленi Порядком про-
ведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро 
розслiдувань (Закон України «Про Державне бюро розслiдувань». // 
Вiдомостi Верховної Ради України. — 2016. — № 6. — С. 5). Згiдно 
з п. 6 Роздiлу 2 Порядку, кандидат — представник громадського 
об’єднання у складi Комiсiї: є громадянином України; має вищу юри-
дичну освiту; володiє державною мовою; є визнаним фахiвцем у сферi 
правоохоронної дiяльностi або експертом з питань права; має бездо-
ганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi. 
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Слiд звернути увагу на наявнiсть у змiстi наведених положень 
таких оцiночних понять, як високi професiйнi, моральнi якостi 
та суспiльний авторитет, бездоганна дiлова репутацiя, критерiї 
вiдповiдностi яким надалi нi законом, анi iншими нормативно-пра-
вовими актами нiяк не конкретизуються. 

Також викликає питання уже проведена процедура формування 
Конкурсної комiсiї. Порядком про проведення конкурсу для призна-
чення на посади у Державному бюро розслiдувань, не регламентова-
но порядок утворення комiтету з вiдбору представникiв громадських 
об’єднань, що затверджує склад конкурсних комiсiй, порядок вiдбору 
учасникiв вказаного комiтету, вимоги до учасникiв комiтету; критерiї 
невiдповiдностi представникiв громадських об’єднань пiд час ви-
значення складу конкурсних комiсiй; вид голосування та кiлькiсть 
турiв голосування (Ярош З. Вiдкритий лист Асоцiацiї адвокатiв Укра-
їни та Асоцiацiї правникiв України [Електронний ресурс] / З. Ярош, 
А. Стельмащук // ЮрЛiга. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: 
https://goo.gl/6JRRv8). 

Результати роботи Комiтету з вiдбору представникiв громадських 
об’єднань до складу Комiсiї щодо затвердження складу Конкурсної 
комiсiї були оприлюдненi в лютому 2018 року. Однак, досi залишаєть-
ся не оприлюдненою iнформацiя щодо повного перелiку кандидатiв 
та рiшення щодо затвердження складу Конкурсної комiсiї. 

Таким чином, членiв Конкурсної комiсiї було обрано без дотри-
мання принципiв прозоростi та вiдкритостi дiяльностi органу для 
суспiльного та громадського контролю. 

Наступним ключовим моментом у доборi кадрiв на посади у ДБР 
є встановленi Законом та Порядком квоти, що стосуються попере-
днього мiсця роботи осiб-претендентiв. 

Вважаємо, що добiр кандидатiв, серед яких буде лише невели-
ка частка осiб, що вже працювали в правоохоронних органах, є, 
безсумнiвно, кроком уперед у формуваннi принципово нового та 
неупередженого органу, дiяльнiсть якого спрямована на протидiю 
корупцiї. Проте, для забезпечення ефективної роботи вказаного ор-
гану вважаємо за необхiдне доповнити статтю 14 ЗУ «Про Державне 
бюро розслiдувань» положенням, що зобов’яже осiб-кандидатiв, без 
досвiду роботи в правоохоронних органах, пройти належну пiдготовку 
пiд час початкового формування ДБР. 

Таким чином, слiдчi та оперативно-розшуковi пiдроздiли бiльше 
нiж наполовину будуть складатися з осiб, якi мають вiдповiдний стаж 
роботи в галузi права. При цьому, квалiфiкацiйнi вимоги та критерiї 
професiйної придатностi для зайняття посад у Бюро затверджуються 
Директором Державного бюро розслiдувань. Але необхiдний стаж ро-
боти прямо не вказується нi в ЗУ «Про Державне бюро розслiдувань», 
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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: 


