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законодавчої бази неможливо покращити процес реалізації основних 
законодавчих положень та неможливо забезпечити нормальну роботу 
всіх органів. 

Науковий керівник: доцент кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури національного університету «одеська юридична акаде-
мія», кандидат юридичних наук Храпенко Олена Олегівна. 
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До питання структури  
Державного бюро розсліДувань 

Державне бюро розслідувань (надалі — ДБР) є правоохоронним 
органом, діяльність якого спрямована на запобігання, виявлення, 
припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до 
його компетенції (Про державне бюро розслідувань: Закон України 
від 12.11.2015 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55). 
Для України створення такого органу є новелою, а тому питання 
щодо його структури набуває особливої актуальності. 

Відповідно до закону, систему ДБР складають центральний апа-
рат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні заклади 
та науково-дослідні установи, а у його складі діють слідчі, оперативні 
та інші підрозділи. 

Варто звернути увагу, що організаційну структуру ДБР затверджує 
його Директор за погодженням із Кабінетом Міністрів України. Як 
наслідок, 13.12.2017р. Кабінет Міністрів України видав розпоряджен-
ня «Про погодження затвердження організаційної структури Дер-
жавного бюро розслідувань». Таким чином, організаційна структура 
Державного бюро розслідувань складається з 15 управлінь, 4 само-
стійних відділів центрального апарату, 7 територіальних управлінь, 
Академії Державного бюро розслідувань та Науково-дослідницького 
інституту (Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої 
влади України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://goo.
gl/cst4eN). 

Фактично, Кабінет Міністрів України затвердив проект організа-
ційної структури зазначеного Бюро, наданий новопризначеним ди-
ректором Державного бюро розслідувань Р. М. Трубою. 
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Державне бюро розслідувань матиме 3 управління, що здійсню-
ватимуть досудове розслідування: Перше, Друге та Третє управління 
організації досудових розслідувань. Така організація управлінь досу-
дового розслідування може пояснюватися великою кількістю справ, 
що належать ДБР до розгляду, та забезпеченням незалежності струк-
турних підрозділів ДБР одне від одного. 

Щодо оперативних підрозділів, то їх 4: Управління супроводжен-
ня оперативними підрозділами досудових розслідувань, Управління 
оперативного забезпечення та оперативно-технічних засобів, Управ-
ління оперативних розробок, Управління інформаційно-аналітичної 
розвідки. Таким чином, уже в структурі самого Державного бюро 
розслідувань можемо помітити певні елементи системи стримувань і 
противаг — між оперативними підрозділами та управліннями органі-
зації досудового розслідування. 

Крім того, до структури Державного бюро розслідувань входять ще 
12 відділів та управлінь з метою всебічного розвитку ДБР відповідно 
до міжнародних стандартів (Управління міжнародного співробітни-
цтва та зовнішніх комунікацій), з метою підтримання партнерських 
стосунків із населенням на зразок західних країн (Відділ роботи з гро-
мадськістю та ЗМІ), з метою ведення статистики задля визначення 
подальших напрямів розвитку (Відділ організаційно-адміністратив-
ного та аналітичного забезпечення), з метою власного контролю над 
своєю ж діяльністю (Відділ внутрішнього аудиту та Управління вну-
трішнього контролю) тощо. 

Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслі-
дувань утворюються його територіальні управління у таких містах: 
Львів (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 
Тернопільська області), Хмельницький (Вінницька, Житомирська, 
Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області), Миколаїв (Кірово-
градська, Миколаївська, Одеська області), Мелітополь (Автономна 
Республіка Крим, Запорізька, Херсонська області, місто Севасто-
поль), Полтава (Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська 
області), Краматорськ (Донецька та Луганська області), Київ (місто 
Київ, Київська, Черкаська та Чернігівська області), тобто загалом 7 
територіальних управлінь. 

Територіальна організація Державного бюро розслідувань не схо-
жа на територіальну організацію жодного іншого державного органу. 
Так, нововведенням є той факт, що територіальні управління розмі-
щуються як у великих містах (Київ та Львів), так і у містах, де терито-
ріальні управління державних органів взагалі не існували (мається на 
увазі, коли державний орган не має свого територіального управління 
у кожній області, АРК та містах зі спеціальним статусом). Крім того, 
2 територіальних управління зазначені взагалі не в обласних центрах 
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(Мелітополь та Краматорськ). Такий підхід є досить незвичним для 
України, проте вдало реалізував себе у країнах Європи. Тобто, можна 
сказати, що лише з плином часу можна буде зробити висновок щодо 
вдалості запровадження такої ідеї в нашій державі. 

Науковий керівник: асистент кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури національного університету «одеська юридична акаде-
мія» Деменчук Марина Олександрівна. 
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проблеМні питання правового статусу  
Державного бюро розсліДувань 

Прийняття Закoнy України «Прo Дeржавнe бюрo рoзслідувaнь» 
вiд 12 листoпaдa 2015 рoку для науковців та практиків стало гарною 
можливістю ще раз вступити у дискусію щoдo йoго оснoвних по-
ложень та зробити висновок щодо неконституційність склaдових 
частин данoго нoрмативного акту, зoкрема oбміркувати пи-
тання щoдo прaвомiрності нaдaння ДБР спецiaльного стaтyсy 
(Нaхмедовa А., Пaвич І. Держaвне бюрo розслідувaнь: кpoк yпeрeд 
чи пoвepнeння дo нeвдaлих спpoб. — Рeжим дoстyпу: http://zib.
com.ua/ua/121330derzhavne_byuro_rozsliduvan_krok_upered_chi_
povernennya_do_n.html.). 

В Кoнституцiї Укрaїни нe пeрeдбaчанo виключного існувaння 
в дeржaвному мeхaнiзмi оргaнiв виконaвчoї влaди зi спeцiaльним 
стaтусoм, якi безпосередньо викoнувaли б відпoвiдні функції за 
мeжaми систeми оргaнiв виконaвчої влади. Крім того, до повнова-
жень Верховнoї Рaди Укрaїни, вiдповiднo до Оснoвнoго зaкону дер-
жави, нe вxoдить ствoрeння oргaнів виконaвчої влади. 

Хотілoсь би звернути увaгу на те, що центральнi оргaни викoнaвчої 
влади, які наділені спеціальним статусом є не повністю вивченою гру-
пою системи правоохоронних органів. Постaють питання, які стосу-
ються визначення доцільності їх існування в системі центрaльних ор-
ганів виконавчої влади, вiднeceння дo нeї пeвних opгaнiв, їх осoбливoї 
компетенції, зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння їх дiяльнoстi. 

В Зaкoні Укрaїни «Прo дeржaвнe бюрo рoзслiдувaнь» міститься 
повне визначення органу, але не є вказаним спеціальний статус, як це 


