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Analyzing the structure of this body, we can make a conclusion about its 
breadth, which will facilitates the fulfillment of assigned tasks. 

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

Петрова Н. Д. 
студентка 1-го курсу факультету адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

До питання правового регулювання  
Діяльності Державного бюро розсліДувань 

У зв’язку з тим, що Державне бюро розслідувань (надалі — ДБР) є 
новелою для системи правоохоронних органів України, на нашу дум-
ку, особливого значення набуває нормативно-правова база діяльності 
цього органу, як підґрунтя його діяльності, а тому вважаємо за необ-
хідним розглянути її більше детально. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Державне бюро роз-
слідувань», цей правоохоронний орган у своїй діяльності керується 
Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим Законом, 
іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими 
актами, прийнятими на їх основі. 

Так, Конституція України є Основним законом держави, має най-
вищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти ма-
ють прийматися на її основі та відповідати їй. У зв’язку з тим, що ДБР 
є правоохоронним органом, особливої уваги заслуговує ст. 17, відпо-
відно до якої забезпечення державної безпеки і захист державного 
кордону України покладаються на відповідні військові формування 
та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності 
яких визначаються законом. 

Щодо Закону України «Про Державне бюро розслідувань», варто 
відзначити, що він пройшов тривалий та складний шлях прийняття, 
його було прийнято 12.11.2015 р., а набрав чинності він 01.03.2016 р. 
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Держав-
ного бюро розслідувань. 

Ключове місце займає Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про утворення Державного бюро розслідувань» від 29.01.2016 р. 
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Окремої уваги заслуговує також Кримінальний процесуальний 
кодекс України (надалі — КПК України) та інші нормативно-право-
ві акти, наприклад, Порядок проведення конкурсу для призначення 
на посади у Державному бюро розслідувань від 14 лютого 2018 року 
№ 13. 

Проте, як відзначали науковці, суттєва кількість нормативно-пра-
вових потребувала внесення змін. Наприклад: 

1) Кримінальний процесуальний кодекс у частині уточнення під-
слідності Державного бюро розслідувань (стаття 216) та врегулювати 
питання початку діяльності Державного бюро розслідувань; 

2) Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» у час-
тині, щодо підрозділів ДБР, які здійснюють оперативно-розшукова 
діяльність (оперативні, оперативно-технічні, внутрішнього контр-
олю, забезпечення особистої безпеки); 

3) Закон України «Про Державне бюро розслідувань» щодо уточ-
нення підслідності, зміни розташування деяких територіальних 
управлінь задля належного забезпечення їх роботи, розмежування 
повноважень конкурсних комісій, визначення розміру оплати праці 
для оперативних співробітників Бюро — 20 прожиткових мінімумів 
(Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань на 
2017-2022 роки. — [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). 

Окрему увагу наголошували на перелік організаційно-розпоряд-
чих документів, які мають бути розроблені та затверджені Директором 
Бюро, наприклад, щодо порядку проведення відкритого конкурсу на 
посади до Державного бюро розслідувань, кваліфікаційних вимог та 
критеріїв професійної придатності для зайняття посад у підрозділах 
Державного бюро розслідувань, штатного розпису центрального апа-
рату, територіальних органів, спеціальних підрозділів, які входять до 
складу системи Державного бюро розслідувань та ін. 

Науковці також звернули увагу на перелік правових актів, які 
мають бути погоджені та затверджені Кабінетом Міністрів України. 
До таких відносять Положення про Раду громадського контролю 
при Державному бюро розслідувань, Положення про порядок об-
рання членів Ради громадського контролю при Державному бюро 
розслідувань, Наказ про затвердження організаційної структури 
Державного бюро розслідувань (Стратегічна програма діяльності 
Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роки. — [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). 
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Отже, у результаті аналізу правового регулювання діяльності ДБР 
та змін, які необхідно було внести до законодавства, можна зробити 
висновок, що деякі з них вже вдало втіленні у життя. Незважаючи на 
це, вважаємо, що правове регулювання організації та діяльності ДБР 
заслуговує значної уваги і лише з плином часу можна буде зробити ви-
сновок щодо якості правового забезпечення діяльності цього органу. 

Науковий керівник: асистент кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури національного університету «одеська юридична акаде-
мія» Деменчук Марина Олександрівна. 
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студентка 1-го курсу факультету підготовки слідчих 

Інституту кримінальної юстиції 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

актуальні питання форМування структури 
Державного бюро розсліДувань 

Державне бюро розслідувань — новий правоохоронний орган, 
створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не 
підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Націо-
нального антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, екс-президентів та членів уряду. 

12 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон 
України «Про Державне Бюро розслідувань», який визначає правові 
основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань. По-
становою Кабінету Міністрі України № 127 від 29 лютого 2016 року 
утворено Державне бюро розслідувань. Згідно статті 1 Закону Украї-
ни «Про Державне бюро розслідувань», Державне бюро розслідувань 
(далі — ДБР) є центральним органом виконавчої влади, що здійснює 
правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припи-
нення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його ком-
петенції. 

Розглядаючи структуру ДБР, необхідно звернутись до норм спе-
ціального закону. Так, відповідно до статті 9 Закону України «Про 
державне бюро розслідувань», систему Державного бюро розсліду-
вань складають центральний апарат, територіальні органи, спеціальні 
підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі 
Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні та інші під-


