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Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що на сучасному 
етапі існування нашої держави відбуваються суттєві зміни у в органі-
зації правоохоронної системи. Державне бюро розслідувань (далі — 
ДБР) — новий правоохоронний орган, створення якого передбачено 
зобов’язаннями при вступі до Ради Європи та є частиною коаліційної 
угоди між парламентськими партіями Верховної Ради України VIII 
скликання. Метою утворення ДБР є встановлення справедливості 
у суспільстві шляхом розслідування злочинів і притягнення винних 
до встановленої законом відповідальності, незважаючи на їх посади, 
зв’язки та ресурси. 

На даний час відбувається конкурс на зайняття посад слідчих у 
ДБР, кандидати проходять тестування для виявлення їх здібностей та 
обрання найкращих з кандидатів до ДБР. 

Порядок проведення конкурсу для призначення на посади у Дер-
жавному бюро розслідувань, затверджений постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 20 грудня 2017 року № 1069, визначає механізм 
проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у цен-
тральному апараті Державного бюро розслідувань та його територі-
альних органах. 

В якості характерної риси конкурсу слід відмітити, що на зайнят-
тя посад в ДБР, що пов’язані зі здійсненням оперативно-розшукової 
діяльності та державною таємницею, конкурс проводиться з ураху-
ванням особливостей проведення закритого конкурсу, пов’язаних з 
питаннями державної таємниці. 

На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на 
конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) гро-
мадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими 
та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівня-
ми та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові 
обов’язки. 

Цікаво, що кваліфікаційні вимоги та критерії професійної при-
датності для зайняття посад у Бюро затверджуються безпосередньо 
Директором Державного бюро розслідувань. Дане положення під-
дається критиці з боку науковців та правників з різних сфер, адже 
тут вбачається загроза принципу незалежності і ставиться під сумнів 
об’єктивність і прозорість процесу добору кадрів до ДБР. 
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В якості позитивного моменту можна визначити чітку регламен-
тацію етапів проведення конкурсу до ДБР, що включає в себе: 1) ого-
лошення про проведення конкурсу; 2) прийняття та розгляд поданих 
документів для участі в конкурсі; 3) кваліфікаційний іспит; 4) психо-
фізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа; 5) співбесіда; 
6) визначення переможців конкурсу. 

Для проведення конкурсу на зайняття посад в ДБР Директор ДБР 
утворює Комісію, затверджує її персональний склад. Комісія утворю-
ється у складі п’яти осіб, з яких не менше трьох є представниками 
ДБР. 

Існують певні обмеження щодо осіб, які можуть брати участь у 
конкурсі на зайняття посад у ДБР. Так, не може бути кандидатом осо-
ба, яка: визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; особа, 
яка має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку 
судимість за вчинення злочину; особа, що згідно із вироком суду по-
збавлена права обіймати відповідні посади; особа, яка за рішенням 
суду визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення; 
особа, що піддавалася адміністративному стягненню за корупційне 
правопорушення протягом останнього року до дня подання доку-
ментів; особа, яка є державним службовцем або посадовою особою 
органу місцевого самоврядування, є членом політичної партії, є на-
родним депутатом України або депутатом місцевої ради. 

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від її 
складу шляхом відкритого голосування з висловленням кожним її 
членом позиції «за» чи «проти», крім випадків, коли Комісією при-
йнято рішення про неголосування її членом через наявність конфлік-
ту інтересів або інших обставин, які впливають на його неупередже-
ність. Важливо, що член Комісії не може утриматися від голосування, 
тобто він повинен висловити свою думку — «за» чи «проти» певного 
кандидата. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголо-
сувала більшість членів від складу Комісії. У випадку, якщо за резуль-
татами голосування отримано рівну кількість голосів, голова Комісії 
ставить питання на повторне голосування після додаткового обгово-
рення. 

Важливим є документальне оформлення результатів голосування 
Так, усі рішення Комісії протягом трьох днів з дня проведення засі-
дання оформлюються протоколом, який підписується присутніми на 
засіданні членами Комісії, та оприлюднюються на офіційному веб-
сайті ДБР наступного робочого дня після підписання протоколу. Це 
положення, на нашу стане додатковою гарантією об’єктивності при-
йнятих рішень членами Комісії. Крім того, якщо кандидат буде не-
задоволений прийнятим рішенням, він має право оскаржити його в 
судовому порядку. 
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Дослідивши порядок проведення конкурсу до Державного бюро 
розслідувань, можна стверджувати, що всі етапи конкурсу деталь-
но регламентовані нормами законодавства і створені всі умови, 
щоб цей конкурс був прозорим і посади в ДБР зайняли найдостой-
ніші кандидати. ДБР — правоохоронний орган, утворення якого 
найближчим часом дозволить вирішити багато складних питань, 
серед яких боротьба із корупцією, притягнення до відповідаль-
ності високопосадовців за вчинені кримінальні правопорушення. 
Від того, як пройде конкурс та хто займе посади в ДБР залежить 
вирішення цих та інших проблем, а також рівень правопорядку в 
Україні загалом. 
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конкурс на посаДу у ДержавноМу бюро 
розсліДувань: основні етапи провеДення 

Сьогодні одним із актуальних питань у сфері правоохоронної ді-
яльності є проведення конкурсу для призначення на посади до Дер-
жавного бюро розслідувань (надалі — Бюро). Так, до конкурсу можуть 
бути допущені лише громадяни України, які відповідають освітньо-
кваліфікаційному рівню підготовки та спроможні ефективно ви-
конувати посадові обов’язки. Законодавством передбачено певний 
перелік етапів, які мають всі кандидати на посаду в Бюро (Порядок 
проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро 
розслідувань: затверджено наказом Державного бюро розслідування 
від 14 лютого 2018 р. № 13 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
https://goo.gl/PpWRF5). 

Звісно, першим етапом є оголошення про проведення конкурсу. 
Так, на офіційному веб-сайті Бюро не пізніше як за 15 робочих днів 
до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі зазна-
чається інформація про вакантні посади, місцезнаходження Комісії, 
яка проводить конкурс, загальні умови проведення конкурсу, умови 
оплати праці, вимоги до кандидатів, перелік документів, необхідних 


