
України aGo Верхонної Ра;ш України. А тоVІу 3акріІІ .. Іениі1 н Законі ІІО
р~ІЖЖ фор\1унанн~1 НАБУ не нііІІюні;шє конспнуІІіі1ю1\1 ни\юІ·а\1 і 

МОЖе Gути НСТаНОН .. Іениі1 Ті .. ІЬЮ1 ІІіС.·І~І ННеСеНЮІ НіJ(ІІОНііІНИХ 3\1іН ;ю 

Конститупії України. 

3 ог .. 1я..::rу на вшсидене,такий законо..::rавчий поря..::rок утворення, ви
лшчеппя структури та штату аптикорупuійпої прокуратури призnе..::rе 
,::ro nтрачання пе :ш.1ежності формуnапня та ,::rія .. 1ьності органіn проку
ратури України як с..::rшюї пе :ш.1ежпої системи. To~ty доці1ьІю позба
нити ;lиректора НАБУ ІюнноІшжснн~І ІІсрсіtGаченоІ'О ч. 3 ст. 7 Закону 
УкраЇНИ «Про ІІрОІ<уратуру•> ІІОПЩЖУІШТИ ріІІІСНЮІ Генсра;ІhНОІ'О І Іроку

рора України шодо утворення Спеціалізованої антикорупційної проку

ратури, визначення її струкТ)1)И і штату. 

JCKEJЩEl'OB Б. Ф. ОПІИ 

Націона..-тьни:іt універентет <<О ,Jеська юрн,J,Ична ака,Jе:-.rія». 

лоuснт кафсі]ри орrані-заuїі су,Jовпх та правоохоронних органів, 

капшr,Jат юри;::rичних наук 

МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛЩУВАНЬ 

В ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Суттсnі перетворення n соціально-по .... :Іітичпо~t)~ економічному й 
..J)'XOШIO~fY житті України супроnо.J:Ж)1оться кар..::rипа .. 1ьшв,r перетnореп
Ішм ll<ЩЇ01l<1Jlbll01'0 J<1KOIIO,Ц<1L\CTLІa, рсфор.муШШШІ\1 llpa1IOШ1X СИСТС\1 і 

..::rержашю-праnоnих іпститутіn n..rra..::rи. у тому чис.1і систеии оргапіn до
су;юною p(HC .. ·IlilyHaHH~I, ІІраНОНС ІІОJІОЖСНН~І ИКИХ 3a3Hat-: lСТОТНИХ 3\lllH .. 
Пронс;(снн~І су;юно-ІІраноної рсфорVІи н Україні тісно Іюн\І:шнс :1 ни-
3Начснн~ІVІ ро ... Іі, МіСІІ~І, статусу, фуНІ<І(іtі і ІІОННОНаЖСНh І(ИХ 0р1·анін Н 

цержавному правоохоронному механізмі. 

Протяго~t останніх декі .. 1ькох років, що ~пшули в мо~tенту при
йняття ноnого Кри:иінальпого процесуальпого кодексу України, й..::rе 

рефор:иуnаппя систе:ии ..::rocy..::ronoro розс .. 1ідуnаппя. Пей пропес супро
nо.ажусться прийняттям поnих законодавчих положень та створепням 

НіJ(ІІОНііІНО НОНИХ J(СрЖаННИХ ОрІ'аНіН, УІІОННОНаЖСЮ1Х ~щіtіснюнати J(O

CYiiOHC рох .. :ІlіLунанн~І. 
Принпипово нови~t органом ста.1о .Jержавне бюро розс .. 1ідувань 

(,::ra.1i - ДБР), закон про яке був прийнятий 12 листопа,::rа 2015 року. 
Вказаний 3акон України визначає .Цержавне бюро розс .. 1ідувань як пен
тральпий орган nиконаnчої nлади, шо 3.J:ійспюс правоохоропну дія.lь

ність з ~1етою запобігання, nияnлеппя, припинення, розкриття та роз
сJІцунанн~І :1~10ЧИНіН. Ні,Т(НСССНИХ .іІО і1оІ·о КОVІІІСТеНІLіЇ (СТаТПІ J ). 
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3 l(hOI'O НИ3НаЧеНН$.1 НИ НИКаЄ Ж)І'іЧНе ІІИТаНН$.1, ЧИ HiilHOCИThC~I ;lБР 
;ю 11раноохоронних орІ'анін'? Bi;(ІIOHiith на це 11итанн~І наж;Іине теоре

тичне та 11рактичне 3Наченн~І. 

3акон про ПБР від 12 .1истопада 2015 року однозначно ствердної 
відпові;:rі не надає, оскільки у наведеній статті 1 л:ише вказується, що 
ДЕР .1ише J.J:ійснюс праnоохоронпу діяльність. Отже, ;:rоці.1ьrю проапа
.1ізуnати nі;:rпоnідпі законо;:rаnчі пор1ш. що стосуються інших праnоохо

роппих органіn. Відпоnі;:rно ;:ro частипи 1 статті 1 Закону України <<Про 
НшІ,іонаJІhне антикоруІІІ(і~іне Gюро України» нi.Jt 14 жонтн~І 2014 року 
НшІ,іонаJІhне Gюро є ;rсржанниVІ 11раноохоронним ор1·аноv1 (Bi,Jtovюcтi 

Верховної Ради. - 2014. - N2 47. - Ст. 2051 ). Визначається як правоо
хоронний орган у частині 1 статті 1 галузевого 'Закону і Служба безпеки 
України (Відомості Верхов11ої Ради Украііш. - 1992. - М 27. -Ст. 382). 
Органи прокуратури та націопальної поліції у nі;:rпоnідпих спеціальних 

законах не nпзпачаються як праnоохороппі. Во;:rпочас у .За копі України 

<<Про ;(ержанниt-і :шхист ІІраІtінникін cy;ty і 11раноохоронних ор1·анін•> 

ніл 23 І]lУJ\Н~І 1993 року (Нідолюсті Нерхонноі· Рш)и України. - l994. -
NY 11. - Ст. 50) у статті 2 наво;:rить пере.1ік правоохоронних органів, 
в якому перелічуються, окрім інш:их, органи по.1іції та прокуратурІт. І3 

той же час прямої вказівки про .ЦБР у uьому переліку немає. 

Опосере;:rкоnапо nпспоnок про nідпесепrш ПБР до праnоохороппих 

ор га піn можна зробити з того, що n .За копі nід 23 грудня 1993 року у зга
іtаІІій статті 2 с :>аха.ІІІ,на вка:>івка на те, що .ІtО ІІравоохороІІІІИХ можна 
ві}(ІІести також ~<інші орпши, }ІКі :щійснюютІ, 11раво:шстосовні aGo ІІра
воохоронні функttіЇ•>. О;tнак не rннрсGус ,JЩJЩТКОІЮІ'О )(ОВС)(СІІШІ тс-ш 

11ро те, ІІ(О не кожен орІ'ан, ~кій може :щійснюнати 11раноохоронні, а 

тим GіJІhІІІе 11рано:шстосонні функ1~ії, елі)( нсо;rмінно ні;rносити ;(о кола 

правоохоронних. 

І3о;:rночас з теоретичної точки зору чітко усталеною є гіпотеза, що 

орган ;:rержашюї nлади, який спеціально спюреrшй .JЛЯ з;:rійспеrшя пра

rюохороrшої ;:rіяльrюсті (у цьому nипадку- Jдійснеrшя ;:rосудоrюго роз

слі;:rуnаrшя) nизпасться праrюохоршшим. 

llle олні~:-:ю оІюссре;rконаною нкюінкою, ІІ(О .Л, БР c;Іi.Jt ні;tноситІ1 ;ю 
кш1а 11раноохоронних ор1·анін t-: ІІшюженн~І 11ункту «j» статті 14 .Закону 
від 23 грудня 1993 року, в якому визначаються суб'єкти прийняття рі
шення про вжиття спеuіа.1ьних захо;:rів забезпечення безпеки що;:rо 

захисту с.1ужбовuів Державного бюро розслі;:rувань та їхніх близьких 

родичіn. 
Отже апаліJ теоретичних та закопо;:rаnчих положень ;:rо:шоляс nід

нести Gс3умонно ні;(нссти ;lБР JLO ко.ш 11раноохоронних Щ1І'анін та 

ннажш-:мо 3а ilOІtiJІhнe 3аІІроІюнунати статтю І І'ШІУ3СНОІ'О 3акону ни

класти в такій ре;:rакції: «l. Державне бюро розслі;:rувань є державним 
правоохоронним органом, на який поюшLІається запобігання, вияв.1ен

ня, припинення, розкриття та розс.1ідування злочинів, ві;:rнесених ;:ro 
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~іОІ'О комІІстснціЇ•>. CJІiil також ;~о1юннити нка3інкою 11ро )lБР у статті 

2 Закону ніл 23 І'JJYl~IOІ 1993 року, $.!Ка ни3начає кшю 11раноохоронних 

ОрІ'аНlН. 

Окрім теоретичного питання щодо ві;:rнесення ДБР ;:ro ко .. 1а право
охоронних органів має і практичне значення. Це пов'язано з ти:м, що на 

органи прокуратури покладасться здійснення координації ;:rіяльпості 

праnоохорошшх органів у сфері протидії злочшшості. Чинне закопо

даnстnо nизначас також обмеження, поn'язапі із проходження:м служби 
н 11раноохоронних ор1·анах. І наостанок 3аунажимо. ІІ(О наі1Gі .. ІьІІІС 3На
ЧСНН$.І ЧlТКС НИрlІІІСНН$.1 ІІ,ЬОІ'О ІІИТі:ІНН~І \>1і:ІЄ Н ЧаСТИНІ НИjНаЧСНН~І !'аран

ТіЙ ;:rіяльності ПБР, оскі.1ьки, напр:июш;:r кримінальне законодавство 

встановлює ві;:rповідальність за опір працівникові правоохоронного 

органу (ст. 342 КК України), nтру'ЧаІшя n дія .. 1ьпість праuішшка такого 
органу (ст. 343 IUC України), погроза або пасІШьстnо щодо нього (ст. 345 
КК України), у1шспе зпищеппя або пошкодження :майна його :майна 

(ет. 347 КК України) тощо. І ;tужс н наж .. rинс, щоG нстанонлсні 1·арантії 
ЛіЮІІ->НШ:Ті ,!1,..11~1 ІІрі:ІН(ЮХОрОНІLіН ІІОІІІИрЮН<-LІИСІ-> і на ІІраІ(іННИІ<ін,!l,БР. 

БИЛИЦЯ!. О. 

ІІ<щіона.J ьний університет <<0 1 ~сська юри1 ~И'JНа аюt1 ~С.\1іН>>, 
ас не Н;'ІІТ кафе;~ри оргаІІі:ІаJІії сущ)]ІИХ та 11равоохор.11111ИХ оргш1ів, 

канци1 ~ат юрtІ)lИ'ІНИХ наук 

f'OJib ІІСИХОJІОГІЧІІОГО КJІІМЛТУ У РОБОТІ 
ПРОКУРОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 

.ll,o уvюн нормш1nної життє;~і~ІJІnності 11рокуратур, Gс3умонно, ні,Jt

носи'І'І->С~І їх на;rсжнс фінансоне і матсріш1nнс 3аGсjІІсчснн~І, осоGлино 

сучасною оргтехнікою; належний рівень оплати праці та іншого забез

печення. Проте не менш важливішою пере;:rумовою згуртованості ко

лективу прокуратури с забезпечення n ній нормальпого психо .. 1огічпого 
клімату, який, у сnою чергу, с запорукою додержапня етичних праnил у 

стосупках 11іж членами колективу. 
В~ПНаЧСНН$.1 ІІСИХШІОІ'іЧНОІ'О КJІімату НС)ІСІІі.ІІ 1->СТНі IIOXO)LИTh Hi,JtTCpMiHa 

«ІІСИХОJІОІ'і$Іі> $1 к науки і сукуІІ ності rrсихічних ocoGJІ и Іюстсі1 со І (і<-LІ ьної, 

національної та іншої групи людей r 1, с. 721. у ;:rеяк:их науков:их визна
ченнях під психологічним к..1і1штом у ко .. 1ективі розуміють самопочуття 
кожної особистості, її Jадоnо .. 1еппя групою, комфортність перебувапня 
n пій (Н. Обран-Лембрик), стійкий психологічний настрій, що зпачпою 
мірою nплиnас ІІа nзас:\шІшшо;:rей, ЇХІІС стаn .. 1еІпІя ;:ro праці та Ішnколиш
нnоІ'о ссрс;юниІн (Н. Кшюмінський), атмосферу, J(омінантні ні,т(носини, 
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