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відносно незначної частки чинних працівників слідчих та оператив-
них підрозділів дозволяє прогнозувати перспективність новоство-
реного органу. 
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про засаДи Діяльності  
Державного бюро розсліДувань 

Державне бюро розслідувань — новостворений правоохоронний 
орган, метою якого є запобігання, виявлення, припинення, розкрит-
тя та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. У своїй 
діяльності він керується Конституцією України, міжнародними дого-
ворами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України та іншими законами України, нормативно-правовими 
актами, прийнятими на їх основі. 

Досліджуючи проблематику його діяльності особливої уваги за-
слуговує питання щодо засад його діяльності, тобто ключових, вихід-
них ідей діяльності органу. Так, ст. 3 Закону України «Про Державне 
бюро розслідувань» закріплює їх певний перелік, до якого належать 
верховенство права, законність, справедливість, неупередженість, 
незалежність і персональна відповідальність кожного працівника 
Державного бюро розслідувань, відкритість та прозорість діяльності 
органу, політична нейтральність, позапартійність та єдиноначаль-
ність (Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 
р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55). Розглянемо 
деякі з цих засад окремо. 

Відповідно до засади верховенства права, людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються най-
вищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Ця засада є 
загальнотеоретичною категорією, невід’ємною для діяльності демо-
кратичної, правової держави, закріпленою як на міжнародному (на-
приклад, Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і 
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основоположних свобод), так і національному рівнях (наприклад, ст. 
8 Конституції України). 

Законність у найпростішому вигляді розуміють як неухильне до-
держання закону. В юридичній літературі термін «законність» роз-
глядають у широкому і вузькому сенсі. У широкому — це неухильне 
дотримання всіма суб’єктами права законів і підзаконних актів, тобто 
необхідний державі спосіб поведінки населення. У вузькому — прин-
цип діяльності державного апарату щодо здійснення своїх владних 
функцій у чітких межах закону, пов’язаних із забезпеченням прав гро-
мадян та громадських організацій справедливості; неупередженості 
(Марушій О. А. Поняття законності та дисципліни в діяльності орга-
нів виконавчої влади // Вісник Національного університету «Львів-
ська політехніка». — Юридичні науки. — 2016. — № 845. — С. 133.] 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://goo.gl/Y2VUPv). 
Беззаперечним є той факт, що і ДБР у свої діяльності має дотримува-
тися цієї засади. 

Відкритість та прозорість діяльності Державного бюро розсліду-
вань передбачає реалізацію цих засад, перш за все, перед суспіль-
ством, наявність демократичного цивільного контролю, підзвітність 
і підконтрольність Державного бюро розслідувань визначеним за-
коном державним органам. Державне бюро розслідувань діє гласно 
тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не 
суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства та 
законодавства про державну таємницю; 

Політична нейтральність і позапартійність передбачає заборону 
використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових 
чи особистих інтересах. 

Щодо останньої засади — єдиноначальності у поєднанні з колек-
тивним способом реалізації окремих повноважень Державного бюро 
розслідувань, то варто відзначити, що принцип єдиноначальності не 
заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого органу 
Державного бюро розслідувань. 

Розглянувши засади організації та діяльності Державного бюро 
розслідувань, можна зробити висновок, що вони тісно пов’язані між 
собою та посилюють дію один одного. Дотримання у діяльності Дер-
жавного бюро розслідувань всіх вищенаведених засад діяльності буде 
запорукою реалізації цим органом своїх завдань на високому рівні. 
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