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До питання реалізації концепції Діяльності 
Державного бюро розсліДувань 

Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої 
влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, 
виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, відне-
сених до його компетенції (Про Державне бюро розслідувань: Закон 
України від 12.11.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, 
№ 6, ст.55). 

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, 
який було прийнято в 2012 році, в Україні має діяти Державне бюро 
розслідувань — правоохоронний орган, в компетенцію якого входить 
розслідувати кримінальні провадження, в яких задіяні судді, держав-
ні службовці, правоохоронці і міністри, а також військові злочини. 

При реалізації цих завдань Державне бюро розслідувань буде не-
ухильно дотримуватись принципів: верховенства права, відповідно 
до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави. Відповідно, захист прав людини та основоположних 
свобод є пріоритетом під час здійснення оперативно-розшукової ді-
яльності та проведення досудового розслідування; прозорості та від-
критості діяльності Державного бюро розслідувань, підзвітності і під-
контрольності визначеним законом державним органам; політичної 
нейтральності та позапартійності; єдиноначальності у поєднанні з 
колективним способом реалізації окремих повноважень Державно-
го бюро розслідувань (Стратегічна програма діяльності 2017-2022 // 
Державне бюро розслідувань. — Київ. — 2017. — С. 6). 

Погоджуємося із точкою зору, що одним із важливих питань ін-
ституційного забезпечення реформування правоохоронних органів є 
створення Державного бюро розслідувань України — нового органу, 
до функцій якого має перейти розслідування злочинів, скоєних дер-
жавними службовцями високого рангу, працівниками правоохорон-
них органів i суддями. Зазначений орган має бути створений у такій 
формі, яка забезпечить належний рівень його незалежності, ефектив-
ності і професійності (В Україні готуються створити Державне бюро 
розслідувань [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://news.
bigmir.net/ukraine/736599-V-Ykraini-gotyutsya-stvoriti-Derjavne-buro-
rozslidyvan) 
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Цікавим є той факт, що в першій редакції закону про Державне 
бюро розслідувань зазначалося, що до його повноважень мають вхо-
дити розслідування тих справ, які здійснюють саме організовані гру-
пи. Але вже потім такий напрямок діяльності як протидія організова-
ній злочинності навіть не згадується в списку діяльності бюро. 

Наразі багато людей не розуміють для чого взагалі потрібен такий 
орган державної влади. Щоб пояснити це, слід вказати, що Державне 
бюро розслідувань покликане встановити справедливість у суспіль-
стві шляхом розслідування злочинів і притягнення винних до відпо-
відальності, незважаючи на їх зв’язки, стан чи посаду у державі. 

Закон України «Про Державне бюро розслідувань», прийнятий в 
2015 році, набрав чинності в 2016 р., проте повноцінно орган запра-
цює у 2018 року. На мою думку, цей орган є корисним і необхідним в 
нашій державі, так як в Україні судові та правоохоронні органи мають 
працювати і виносити судові рішення незалежно від правлячої влади, 
а їх рішення мають бути неупередженими та справедливими. 

Після Революції гідності і війни, народ України зрозумів, що зна-
чить влада для народу і що чиновники, якщо вони не виконують своїх 
обіцянок і свою роботу, не мають права займати високі посади, вони 
обрані всього лиш на певний час. Ми не можемо їм довіритися в та-
кому випадку і другий шанс отримати вони вже також не зможуть в 
умовах сучасного світу. 

Отже, підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що в 
Україні було б добре, щоб така владна структура, як Державне бюро 
розслідувань почала функціонувати. І створення такої структури — 
це дуже важливий етап на шляху формування високорозвиненої пра-
вової держави. 

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


