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службовців ДБР до дисциплінарної відповідальності, затвердження 
Статуту ДБР тощо; чіткого розмежування компетенції між різними 
суб’єктами притягнення до дисциплінарної відповідальності, по-
рядку ініціювання дисциплінарного провадження; усуненні колізій 
між Законом України «Про Державне бюро розслідувань» та Законом 
України «Про державну службу» в частині кількісного складу Дис-
циплінарної комісії ДБР, а також більш чіткого визначення порядку 
формування її персонального складу, що забезпечить її діяльність як 
неупередженого органу. 
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First of all, I wanted to start by giving the definition of State Bureau 
of Investigations. It is the central executive body, which carries out law-
enforcement activities for the purpose of prevention, detection, termina-
tion, disclosure and investigation of crimes attributed to its competence 
(Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 // 
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.5). 

Namely, the mission of the State Bureau of Investigations is to establish 
justice in society through an independent, comprehensive investigation of 
crimes in order to bring the perpetrators to justice, in spite of their positions, 
ties and resources. 

Due to this, main functions of the State Bureau of Investigations are 
prevention, detection, termination or disclosure: terrorist crimes, torture 
of inhuman management of the representatives of law enforcement agen-
cies, crimes of high rank officials and people holding responsible positions 
(Presidents, senior government officials, members of Central Election 
Commission, People’s deputies, General Prosecutor’s Office, The National 
Bank, judges, law enforcement, staff of National Anti-Corruption Bureau 
of Ukraine, prosecutor’s office, etc.). 
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In this case, the SBI will have the right to the full range of measures from 
crime prevention to operational and investigative activities. 

Interestingly, the office thus takes over some functions of other law en-
forcement agencies. For example, the General Prosecutor will no longer be 
involved in crimes that are within the framework of the SBI competence. 
However, there is one remark: the proceedings opened until November 20, 
2017, the GPU can prove to the end, but not in the event that the inves-
tigation lasts more than two years. The State Bureau of Investigation will 
assume all functions of the Military Prosecutor’s office and investigators 
functions of Ministry of Internal Affairs, Security Service of Ukraine and 
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, which are within its com-
petence (Державне бюро розслідувань: структура та основні функції 
[Електронний ресурс] Аналітичний портал. «Слово та діло» — Режим 
доступу: https://www.slovoidilo.ua/2017/11/21/infografika/pravo/der-
zhavne-byuro-rozsliduvan-struktura-ta-osnovni-funkcziyi). 

Actually, there are some subdivisions prescribed as the structure of the State 
Bureau of Investigations (Структура [Електронне джерело] / Урядовий 
портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України — Режим 
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/uryad-ta-organi-vladi/derzhavne-by-
uro-rozsliduvan/pro-derzhavne-byuro-rozsliduvan/struktura): 

1) Subdivisions, that will pre-trial the investigations: 
– First administration of the organization of pre-trial investigations; 
– Second management of the organization of pre-trial investigations; 
– The third management of the organization of pre-trial investigations. 
2) Operational subdivisions: 
– Support management by operative subdivisions of pre-trial investiga-

tions; 
– Operational maintenance and operational-technical measures man-

agement; 
– Operational development management; 
– Management of information-analytical intelligence. 
3) Subdivisions, which provide activity in separate directions: 
– Special Purpose Management; 
– Department of organizational-administrative and analytical support; 
– Management of secret and information protection; 
– Internal control management; 
– Management of activities; 
– Management of international cooperation and external communica-

tions; 
– Internal Audit Department; 
– Management of personnel work and civil service; 
– Management of planning and financial activity, accounting, reporting; 
– Patronage Service. 
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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. 
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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. 


