
151

Коваленко К. Я. 
студентка 1-го курсу факультету адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

До питання повноважень  
Державного бюро розсліДувань 

Появу Державного бюро розслідувань (надалі — ДБР) вважають 
важливим кроком у напрямку до європейських практик ведення 
слідства. Як вважають науковці, створення цього органу є ключо-
вою частиною реформи правоохоронної системи України (ФБР по-
українськи. Чим займатиметься Державне бюро розслідувань та хто 
такий директор Труба // ТСН [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: https://tsn.ua/politika/fbr-po-ukrayinski-chim-zaymatimetsya-
derzhavne-byuro-rozsliduvan-ta-hto-takiy-direktor-truba-1040485.html). 

Відзначимо, що у діяльності цього органу виокремлені певні прі-
оритети. Загалом, пріоритет, відповідно до Академічного тлумачно-
го словника, це переважне, провідне значення кого або чого-небудь 
(Словник української мови. Академічний тлумачний словник [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://sum.in.ua/s/priorytet). Та-
ким чином, пріоритетами діяльності ДБР у своєчасному запобіганні, 
припиненні, швидкому розкритті та організації проведення всебічно-
го, повного та об’єктивного розслідування злочинів, вважають: 

1) злочини чинних високопосадовців (наприклад, Президента 
України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністра Укра-
їни, члена Кабінету Міністрів України, першого заступника та за-
ступника міністра, члена Національної ради України з питань телеба-
чення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету 
України); 

2) корупційні злочини; 
3) злочини щодо порушення прав людини під час роботи право-

охоронних органів; 
4) військові злочини (Стратегічна програма діяльності Держав-

ного бюро розслідувань на 2017-2022 роки. — [Електронний ре-
сурс] — 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). 

Задля реалізації пріоритетних завдань цей орган наділено широ-
ким колом повноважень. За загальним правилом, повноваження це 
право, надане кому-небудь для здійснення чогось (Словник укра-
їнської мови. Академічний тлумачний словник [Електронний ре-
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сурс]. — Режим доступу: http://sum.in.ua/s/povnovazhen nja). Так, до 
повноважень ДБР належить: 

1) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 
протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Ка-
бінету Міністрів України; 

2) здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо встанов-
лення системних причин та умов проявів організованої злочинності 
та інших видів злочинності, протидію яким віднесено до компетенції 
Державного бюро розслідувань, вживає заходів до їх усунення; 

3) припинення і розкриття злочинів, розслідування яких віднесе-
но до компетенції Державного бюро розслідувань; 

4) здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового 
розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро 
розслідувань; 

5) здійснення розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду 
за злочини; 

6) використання гласних і негласних штатних та позаштатних 
працівників, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності 
цих відносин, матеріально і морально заохочуючи осіб, які надають 
допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні зло-
чинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань та 
ін. (Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 
№ 794-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/794-19/page). 

Водночас, як відзначають науковці, функції ДБР не дублюва-
тимуть завдання інших силових структур, наприклад, Національна 
поліція займатиметься злочинами проти громадян, Генеральна про-
куратура України виконуватиме функції державного обвинувачен-
ня у суді (ФБР по-українськи. Чим займатиметься Державне бюро 
розслідувань та хто такий директор Труба // ТСН [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: https://tsn.ua/politika/fbr-po-ukrayinski-
chim-zaymatimetsya-derzhavne-byuro-rozsliduvan-ta-hto-takiy-direktor-
truba-1040485.html). 
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