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суддями тa прaцiвникaми прaвooхoронних оргaнiв», з зaзнaчeнням — 
«крiм випaдкiв, коли цi злoчини вiднeсeнo дo пiдслiднoсті дeтeктивiв 
Нaцiонaльного антикoрупцiйнoгo бюрo України»; 

2) злoчинів, які скоїли службoві ocoби Нaцiонaльнoгo 
антикoрупцiйного бюрo України, зaступникoм Генерaльного прoкурoра 
Укрaїни — кeрiвникoм Спeцiaлізованoї aнтикoрупцiйної прoкурaтури 
aбo iншими прoкуpopaми Спецiалізoванoї aнтикoрупцiйнoї 
прoкурaтури», знoв же, з умoвoю — «крiм випaдкiв, кoли дoсудoве 
рoзслiдувaння цих злoчинiв вiднeсенo дo пiдслiднoсті дeтeктивів 
пiдрoздiлу внутрiшньогo кoнтролю Нaціонального антикoрупцiйного 
бюрo Укрaїни» (Прo Дeржaвнe бюрo рoзслiдувaнь : Зaкoн Укрaїни від 
12 листoпaдa 2015 р. № 794-VIII / [Електронний ресурc]. — Рeжим 
дocтупу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-19). Тoбтo, тут 
пiдслiднiсть ДБР зaлeжить вiд суб’єктнoгo склaду кримiнальнoгo 
прaвoпopушeння, крiм випaдкiв, кoли дocудовe рoзслiдувaння цих 
злoчинiв вiднeсeнe дo пiдслiднoстi НАБУ. 

Визнaчeнa в зaкoнoдaвствi склaднa мoдeль стaтyсy Дeржaвнoгo 
бюрo розслiдувaнь мoжe призвeсти дo йoгo нeeфeктивнoго 
функцioнувaння тa вiдсутнoстi рeзультaтiв у прoтидiї злoчинaм, 
якi вiднeceні дo кoмпeтeнцiї ДБР. Одночаснo, тaкa мoдeль рoбoти 
нaдiляє ДБР зaнaдто ширoкими пoвнoвaженнями. Прoдуктивнiй ді-
яльності ДБР мoжуть пeрeшкoджaти нeвизнaчeнiсть йoгo стaтуcу, a 
тaкoж пoлoжeння Зaкoну, якi мiстять супeрeчностi абo дoпускaють їх 
пoдвiйнe тлумaчeння. 

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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принципи Діяльності  
Державного бюро розсліДувань 

В 2017 р. в Україні було створено Державне бюро розслідування 
(далі — ДБР). В Законі України «Про Державне бюро розслідувань» 
визначено статус цього органу: «центральний орган виконавчої вла-
ди, що здійснює правоохоронну діяльність» та мету його діяльності: 
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«запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування 
злочинів, віднесених до його компетенції» (Про Державне бюро роз-
слідувань: Закон України від 05.01.2017 № 794-VIII // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 2016. — № 6. — Ст. 55.). Ідеологія ДБР поля-
гає в тому, що воно повинне розслідувати кримінальні провадження, 
в яких фігурують правоохоронці, судді і службовці, посади яких від-
повідають категоріям «А» та «Б» згідно Закону України від 2015 року 
«Про державну службу». Очікується, що повноцінне функціонування 
ДБР розпочнеться у вересні 2018 р. 

Будь-який орган влади, який реалізує державну політику у певній 
сфері та входить до складу апарату держави, сам по собі також являє 
складну систему, яка, як будь-як інша матеріальна система, у своєму 
існуванні, функціонуванні та розвитку спирається на певні принци-
пи. Важливість принципів обумовлена тим, що це основні засади та 
вихідні ідеї, які характеризуються універсальністю, загальною значу-
щістю та вищою імперативністю. Вони відображають суттєві поло-
ження теорії, вчення, науки, системи права. Тобто для Державного 
бюро розслідувань принципи є об’єктивно зумовлені нормативні на-
чала, які закріплені в юридичних актах у вигляді керівних правил та 
норм поведінки, відповідають меті діяльності, визначають вимоги до 
системи, структури, організації і діяльності. 

Актуальність та необхідність дослідження принципів функціону-
вання Державного бюро розслідувань обумовлена тим, що на сьогод-
ні цей орган перебуває в стадії формування і тому в науковій літерату-
рі відсутні дослідження присвячені цьому аспекту. 

Відзначимо, що ст. 3 Закону України «Про Державне бюро роз-
слідувань» визначено вісім принципів-засад, на яких організову-
ється та діє ДБР: верховенства права, законності, справедливості, 
неупередженості, незалежності і персональної відповідальності, 
відкритості та прозорості діяльності; політичної нейтральності і 
позапартійності; єдиноначальності у поєднанні з колективним 
способом реалізації окремих повноважень. Водночас, вважаю, що 
цих принципів значно більше. Зокрема в окремих положеннях цієї 
статті визначаються й інші принципи. Наприклад, в п. 6 ч. 1 ст. 3 
Закону, окрім відкритості та прозорості зазначено гласність; в п. 
8 — принцип процесуальної самостійності слідчого Державного 
бюро розслідувань. 

Не можна вважати цей перелік вичерпним. Таке твердження 
ґрунтується на позиції багатьох вчених. Так, наприклад, в науковій 
літературі в перелік принципів державного органу також включають 
врахування суспільної думки, науковість, професійна компетент-
ність посадових осіб, рівний доступ до державної служби, стабіль-
ність кадрів, гуманізм і милосердя; поєднання переконання і при-
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мусу тощо (Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. — 2-ге 
видання / О. Ф. Скакун. — К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. — 520 с. — 
С. 163-165). 

На сьогодні на теоретичному рівні існує необхідність визначення 
співвідношення принципів Державного бюро розслідувань та цін-
ностей. Зокрема в Стратегічна програма діяльності Державного бюро 
розслідувань до таких цінностей віднесено доброчесність, професій-
ність, рішучість та відповідальність, командна робота та рівність мож-
ливостей. Питання полягає у тому, чи є, наприклад, відповідальність 
принципом чи цінністю? Таке питання можна поставити і до інших 
позицій. В цьому контексті слід звернути увагу на позицію С. В. При-
йми, який вважає, що зв’язок принципів з цінностями є безспірним 
але не є беззаперечним. На думку вченого «взаємовідносини цих 
категорій можна відобразити таким чином: будь-який принцип є 
цінністю, проте не всяка цінність є принципом» (Прийма С. В. По-
няття принципу в аспекті співвідношення з суміжними категоріями 
/ С. В. Прийма // Державне будівництво та місцеве самоврядуван-
ня. — 2014. — Вип. 28. — С. 46-55. — С. 50). Вважаю, що категорія 
«цінності» стосується більше діяльності персоналу ДБР, а категорія 
«принципи» — самого ДБР як державного органу, на якого покладено 
певні завдання. 

Досить сумнівним видається необхідність дублювання в тексті ст. 
3 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» принципів, які 
зафіксовані в Конституції України. Так, наприклад, в п. 1 ч. 1 ст. 3 
Закону зафіксовано принцип верховенства права, який закріплено в 
ст. 8 Основного закону (Конституція України: Основний Закон Укра-
їни від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради Украї-
ни. — 1996. — № 30. — ст. 141). Враховуючи той факт, що Конституція 
в Україні має найвищу юридичну силу, а усі інші закони приймаються 
на її основі та повинні їй відповідати, потреби у такому дублюванні 
немає. Таке твердження ґрунтується на тому, що принципи консти-
туції закріплені безпосередньо в її нормах і підлягають застосуванню 
як норми прямої дії. Від інших норм конституції їх відрізняє більша 
загальність, універсальність, імперативність (Савенко M. Д. Прин-
ципи Конституції / М. Д. Савенко // Наукові записки. Том 53, Юри-
дичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія». — 2006. — 188 с. — С. 13-16. — С. 14). 

Окремої уваги заслуговує проблема класифікації принципів щодо 
організації та діяльності Державного бюро розслідувань. В загальній 
юриспруденції найбільш розповсюдженим є поділ усіх принципів 
на загально-правові, галузеві та міжгалузеві. Але наскільки такий 
підхід застосовний щодо діяльності окремого державного органу? 
М. Стрипко виокремлює базові принципи «взаємодії інститутів гро-
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мадянського суспільства та органів державної влади при здійсненні 
нормотворчої діяльності» (Стрипко М. Базові принципи взаємодії ін-
ститутів громадянського суспільства та органів державної влади при 
здійсненні нормотворчої діяльності / М. Стрипко // Вісник Львів-
ського університету. Сер. : Юридична. — 2014. — Вип. 59. — С. 28-
34. — С. 29). Однак застосувати такий підхід щодо принципів діяль-
ності ДБР вважаю недоцільним. Така постановка питання свідчить 
про те, що окрім базових існують і інші принципи. Однак М. Стрип-
ко відмічає, що «принципи у загальнонауковому розумінні є базови-
ми основоположними началами здійснення певного виду діяльності» 
Тобто зі слів автора усі принципи є базовими. 

Доцільним видається поділ усіх принципів організації та діяльнос-
ті ДБР на загальні та спеціальні. Загальні принципи є основними за-
садами організації й діяльності всіх або більшості органів публічної 
влади, а інституційні (або спеціальні) характерні для окремих органів 
публічної влади. До загальних принципів належать принципи гума-
нізму, народовладдя, верховенства права, поділу влади, законності, 
гласності, поєднання єдиноначальності і колегіальності, оптималь-
ної децентралізації, поєднання виборності і призначуваності та інші. 
Спеціальні принципи притаманні кожному з органів публічної влади 
і зумовлені особливостями їх організації й діяльності. Це стосується 
і ДБР. Наприклад, до таких принципів слід віднести принципи під-
звітності та підконтрольності ДБР визначеним законом державним 
органам. 

Крім того, доцільним видається поділ на організаційні і функ-
ціональні. Так, наприклад, принцип процесуальної самостійнос-
ті слідчого органу Державного бюро розслідувань слід віднести до 
функціональних. А принцип політичної нейтральності та позапар-
тійності — до організаційних. 

Зрозуміло, що сьогодні ще зарано вести мову про особливості 
дотримання системи принципів, оскільки Стратегічна програма ді-
яльності ДБР передбачає, що 2017-2018 роки є установчими, а 2018-
2019 — лише початковими, нарощування потужності відбудеться тіль-
ки в 2019-2020 роках, а стабільне функціонування з 2020—2022 роки 
(Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/
ua/uryad-ta-organi-vladi/derzhavne-byuro-rozsliduvan/pro-derzhavne-
byuro-rozsliduvan/strategichna-programa-diyalnosti-derzhavnogo-byuro-
rozsliduvan). Однак це питання обов’язково постане в майбутньому і 
тому може бути об’єктом подальших наукових розвідок. 

Підсумовуючи, пропонуємо під принципами організації та діяль-
ності Державного бюро розслідувань розуміти керівні ідеї, положен-
ня, що відображають закономірності формування, функціонування і 
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розвитку Державного бюро розслідувань, на яких ґрунтується органі-
зація й діяльність цього органу. 

Науковий керівник: старший викладач кафедри організації судових, право-
охоронних органів та адвокатури національного університету «одеська юри-
дична академія» Нестерчук Лілія Петрівна. 
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студентка 1-го курсу факультету адвокатури 
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організація та Діяльність Державного  
бюро розсліДувань в україні та феДерального  

бюро розсліДувань у сша: організаційно- 
правовий аналіз Діяльності 

Сучасний етап судово-правової реформи характеризується суттє-
вими змінами у системі органів правопорядку, уточнення їх функцій 
та розмежування повноважень для найефективнішого здійснення 
завдань з розслідування злочинів, охорони прав і свобод людини, 
інтересів держави і суспільства. Зараз в Україні відбувається форму-
вання нових інституцій, серед яких — Державне Бюро розслідувань 
(далі — ДБР), тому дослідження питань, пов’язаних із нормативним 
регулюванням його подальшої діяльності, структурою та повнова-
женнями є надзвичайно актуальним. Крім того, для реформування 
правоохоронної системи позитивним є дослідження досвіду зарубіж-
них країн з цього питання, особливо тих, в яких давно функціонує 
аналог ДБР. 

У США Федеральне бюро розслідувань (далі — ФБР) було утво-
рено ще в 1908 році в якості спеціального розшукового підрозділу у 
складі федерального департаменту юстиції. Функції та повноваження 
ФБР змінювались відповідно до вимог суспільства. Так, на початку 
свого існування і до 1914 року ФБР здійснювало переважно полі-
цейське розслідування порушень антимонопольного законодавства, 
спрямованого на протидію торгівлі людьми. З 1934 року повноважен-
ня ФБР були розширені, з того часу ФБР почало займатись розсліду-
ванням таких злочинів, як убивство чи напад на державного службов-
ця; втеча з одного штату до іншого з метою уникнути пред’явлення 
обвинувачення; розбійні напади на банківські установи; порушення 
регламентації продажу та зберігання вогнепальної зброї тощо (Кор-


