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внесення змін до Конституції України та закріпити спеціальний ста-
тус цього органу в статті 1 Закону України «Про Державне бюро роз-
слідувань». 

Науковий керівник: асистент кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури національного університету «одеська юридична акаде-
мія» Деменчук Марина Олександрівна. 
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Суттєвим кроком в реформуванні правоохоронної системи Укра-
їни є створення такого органу, як Державне бюро розслідувань Укра-
їни. ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює 
правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припи-
нення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його ком-
петенції. У своїй діяльності Державне бюро розслідувань керується 
Конституцією України, міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими 
законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, 
прийнятими на їх основі (Про Державне бюро розслідувань: Верхо-
вна Рада України; Закон від 12.11.2015 № 794-VIII). 

Місією якого є встановлення справедливості у суспільстві шляхом 
незалежного та всебічного розслідування злочинів задля притягнен-
ня винних до встановленої Законом відповідальності, незважаючи на 
їхні посади, зв’язки та ресурси. 

Під час реалізації місії Державного бюро розслідувань пріорите-
тами його діяльності є своєчасне запобігання, припинення, швид-
ке розкриття та організація проведення всебічного, повного та 
об’єктивного розслідування злочинів, віднесених до компетенції 
Бюро. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснювати-
муть досудове розслідування злочинів вчинених високопосадовцями, 
корупційні злочини, відповідно до підслідності Бюро, злочини щодо 
порушення прав людини під час роботи правоохоронних органів, вій-
ськові злочини тощо (Стратегічна програма діяльності Державного 
бюро розслідувань 2017-2022 р.) 
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В певній мірі результативність роботи ДБР залежитиме від того, 
який кадровий потенціал є в його розпорядженні. Необхідне запо-
внення штатів за рахунок слідчих і оперативних підрозділів інших 
правоохоронних органів (прокуратури, Національної поліції тощо) 
та іншими професійними юристами («Концепція діяльності Держав-
ного бюро розслідувань. Десять першочергових кроків протягом пів-
року» Гупал Роман Миколайович). 

Для ефективного вирішення завдань покладених на Державне бюро 
розслідувань, необхідне формування команди гідних співробітників 
Бюро, які будуть професійними, постійно навчатимуться та розвива-
тимуться, що є необхідною умовою для розслідування злочинів, які 
віднесені до підслідності Бюро. Працівники Державного бюро розслі-
дувань мають бути не просто професіоналами своєї справи, а постійно 
набувати нових знань та навичок, щоб розкривати та запобігати зло-
чинним діям високопосадовців. Бути доброчесними, що є базовою 
цінністю для того, хто обрав для себе роботу в правоохоронних орга-
нах. Робота з розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями, 
пов’язана зі значними корупційними ризиками, адже злочинці не до-
тримуються жодних принципів, саме через це в команді Державного 
бюро розслідувань повинні бути люди, які здатні протистояти спокусі 
отримання незаконної вигоди. Не можна не згадати про такі якості як 
відповідальність та рішучість, адже робота у правоохоронних структу-
рах завжди передбачає готовність йти на виправданий ризик, але при 
неухильному дотриманні законів України та прав і свобод людини. Рі-
шучість у діях, сміливість та швидкість реакції мають неодмінно супро-
воджуватися готовністю взяти відповідальність за їхні наслідки. Служ-
бові особи Державного бюро розслідувань повинні бути згуртованими 
та працювати в команді, мати внутрішню комунікацію та доброзичливу 
атмосферу у колективі, що допоможе досягти максимальної ефектив-
ності виконання покладених на Бюро завдань (Стратегічна програма 
діяльності Державного бюро розслідувань 2017-2022 р.). 

Служба в ДБР є державною службою особливого характеру, що 
полягає у професійній діяльності придатних до неї громадян Украї-
ни на яких лежить велика відповідальність. Саме вони будуть лицем 
новоствореного правоохоронного органу, на який покладені великі 
надії суспільства та країни в цілому. Для доведення того, що Держав-
не бюро розслідувань є справді дієвим, сучасним та ефективним ор-
ганом, співробітники Бюро повинні бути наділені та відповідати усім 
перерахованим мною якостями. 
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