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На сьогодні, коли ми — українці стоїмо на шляху до удосконален-
ня та реформування нашої правової держави, неабияким актуальним 
є питання організаційно-правових проблем формування та діяльнос-
ті Державного бюро розслідувань. 

Для того, щоб розкрити порядок добору до Державного бюро роз-
слідувань (далі — ДБР), необхідно почати з того, що ж саме пред-
ставляє собою державне бюро розслідувань. Відповідно до законо-
давства України, ДБР — це центральний орган виконавчої влади, що 
здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, 
припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до 
його компетенції. 

Основними засадами організації та діяльності ДБР є: 1) верховен-
ство права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави; 2) законність; 3) справедливість; 4) 
неупередженість; 5) незалежність і персональна відповідальності кож-
ного працівника Державного бюро розслідувань; 6) відкритість та про-
зорість діяльності Державного бюро розслідувань для суспільства та 
демократичного цивільного контролю, підзвітність і підконтрольність 
визначеним законом державним органам; 7) політична нейтральність 
і позапартійність; 8) єдиноначальність у поєднанні з колективним 
способом реалізації окремих повноважень Державного бюро розслі-
дувань (Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 лис-
топада 2015 р. № 794-VIII — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-19/stru/paran211#n211). 

Щодо служби у Державному бюро розслідувань можна сказати на-
ступне. Служба у Державному бюро розслідувань є державною служ-
бою та має особливий характер. Цей характер полягає у професійній 
діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян Укра-
їни. Законодавство України також передбачає, що час проходження 
служби в ДБР зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спе-
ціальністю, а також до стажу державної служби. 

На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на 
конкурсній основі в добровільному порядку громадяни України, які 
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спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, 
віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно 
виконувати відповідні службові обов’язки. Кваліфікаційні вимоги та 
критерії професійної придатності для зайняття посад затверджуються 
Директором Державного бюро розслідувань. Також, призначення на 
посади у Державному бюро розслідувань здійснюється за результата-
ми відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Ди-
ректором Державного бюро розслідувань на основі Постанови «Про 
затвердження Типового порядку проведення відкритого конкурсу 
для призначення на посади у Державному бюро розслідувань», яку 
затвердив Кабінет Міністрів України 20 грудня 2017 року. 

Конкурс на зайняття посади у ДБР включає в себе п’ять послідов-
них етапів. 

Перший етап — це оголошення конкурсу на посаду. Рішення про 
проведення конкурсу оголошує Директор Державного бюро розслі-
дувань не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку конкурсу. Від-
повідна інформація одразу ж з’являється на офіційному веб-сайті 
ДБР. Оголошення про проведення конкурсу може бути додатково 
оприлюднено в друкованих засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження з метою поширення інформації про 
вакантні посади. Оголошення про конкурс має обов’язково містити 
в собі інформацію щодо найменування та місцезнаходження орга-
ну ДБР, в якому оголошується конкурс, та строки його проведення; 
перелік та кількість вакантних посад, на які оголошується конкурс; 
перелік обмежень, за наявності яких особа не може претендувати на 
посаду в органі ДБР; кваліфікаційні вимоги та критерії професійної 
придатності для зайняття відповідної посади в органі ДБР; перелік 
документів, які претендент на посаду має подати до конкурсної комі-
сії, та строки їх подання; адресу та контакти конкурсної комісії, яка 
здійснює прийом документів (Про затвердження Типового порядку 
проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Дер-
жавному бюро розслідувань: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 р. № 1069 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1069-2017-п/paran11#n11). 

Наступний етап — це прийняття та розгляд поданих документів 
для участі в конкурсі. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
винні особисто або поштою з описом вкладення подати до конкурс-
ної комісії необхідні документи. Особи, які вчасно подали всі потріб-
ні документи автоматично стають кандидатами на зайняття посади у 
ДБР. Конкурсна комісія перевіряє подані документи, їх відповідність 
вимогам, встановленим законом та порядком проведення відкритого 
конкурсу, а також кваліфікаційним вимогам у триденний строк з дня 
їх надходження. Не допускаються до конкурсу кандидати, документи 
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яких не відповідають встановленим вимогам та/або подані не в по-
вному обсязі. Кандидати інформуються про результати проведеної 
перевірки в письмовому вигляді протягом трьох робочих днів з дня 
прийняття відповідного рішення. Інформація про час і місце прове-
дення кваліфікаційного іспиту оприлюднюється на офіційному веб-
сайті органу ДБР. 

Третій етап — кваліфікаційний іспит, який містить у собі тестові 
питання щодо знання Конституції України, антикорупційного за-
конодавства та спеціального законодавства, зокрема щодо діяльності 
ДБР, а також завдання практичного характеру. Тестування проходить 
з використанням комп’ютерної техніки і обов’язково у присутності 
членів конкурсної комісії. За результатами кваліфікаційного іспиту 
конкурсною комісією виставляється загальний бал, який фіксується у 
протоколі засідання конкурсної комісії. Інформація про отримані бали 
особами, які склали кваліфікаційний іспит, розміщується на офіційно-
му веб-сайті органу ДБР. Відповідно до отриманого загального бала за 
результатами кваліфікаційного іспиту конкурсна комісія формує рей-
тинг кандидатів, який розміщує на офіційному веб-сайті органу ДБР. 

Четвертий етап — співбесіда до якої допускаються кандидати, які 
успішно пройшли кваліфікаційний іспит. Перед співбесідою кан-
дидати проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням 
поліграфа, результати якого передаються до конкурсної комісії і ви-
користовуються під час проведення співбесіди з кандидатом як ін-
формація, яка сприяє формуванню оцінки працівника. 

На мою думку перевірку поліграфом слід виділити як самостійний 
етап, адже в процесі опитування можна отримати необхідну інфор-
мацію та виявити ту, яку людина приховує. Оскільки на працівників 
ДБР покладаються такі важливі завдання як запобігання, виявлення, 
припинення, розкриття і розслідування різних злочинів, то праців-
ники повинні бути чесними, не повинні приховувати ніякої інфор-
мації від комісії. Проте не всі дотримуються такої думки. Деякі вчені 
відносять поліграф до псевдонауки і вважають її лише ймовірнісною. 

Сама співбесіда передбачає вільне спілкування з можливістю об-
говорення уявних ситуацій, пов’язаних з майбутнім виконанням по-
садових обов’язків кандидатом. Під час співбесіди також оцінюються 
рівень мотивації претендента, його комунікабельність, ерудованість, 
емоційна врівноваженість та професіоналізм. 

Останній етап — це визначення переможців конкурсу, яке про-
водиться шляхом підсумовування балів, отриманих кандидатами за 
результатами кваліфікаційного іспиту та співбесіди, конкурсна ко-
місія формує загальний рейтинг кандидатів, який розміщується на 
офіційному веб-сайті органу ДБР. Переможцем конкурсу на відпо-
відну посаду стає кандидат, який отримав найбільшу кількість балів 
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у загальному рейтингу. У разі набрання кандидатами рівної кількості 
балів у загальному рейтингу переможець конкурсу визначається кон-
курсною комісією з числа таких кандидатів після додаткового обго-
ворення та голосування. 

Отже, до працівника Державного бюро розслідувань висувають-
ся такі вимоги: громадянство України і можливість за своїми осо-
бистими, професійними, діловими моральними якостями, станом 
здоров’я, віком, освітнім і професійним рівнем бути спроможним 
виконувати службові обов’язки. До переліку вимог слід також від-
нести успішне проходження конкурсного відбору. Але успішне про-
ходження конкурсу не є абсолютним гарантом отримання бажаного 
вакантного місця. Роботу отримають учасники конкурсного відбору, 
які відповідно до рейтингу замуть найвищі позиції. 

Саме тому, для якісного складу ДБР важливе значення мають ви-
моги, що висуваються до кандидатів, а також сам процес добору ка-
дрів, що має бути чесним і прозорим на кожному з етапів. 

Науковий керівник: асистент кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури національного університету «одеська юридична акаде-
мія», кандидат юридичних наук Кісліцина Ірина Олександрівна. 
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особливий характер служби  
у ДержавноМу бюро розсліДувань 

Пoявy Дepжaвнoгo бюpo poзcлiдyвaнь нaзивaють вaжливим 
кpoкoм y нaпpямкy дo євpoпeйcькиx пpaктик вeдeння cлiдcтвa. 
Вoнo є ключoвoю чacтинoю peфopми пpaвooxopoннoї cиcтeми 
Укpaїни. Ocoбливo вaжливo тe, щo бюpo пepeбиpaє нa ceбe чacтинy 
пoвнoвaжeнь Гeнepaльнoї пpoкypaтypи Укpaїни, якi cтocyютьcя 
дocyдoвoгo cлiдcтвa,y цьoмy зв’язкy ocтaння втpaчaє мoнoпoлiю y цiй 
cфepi. У дaнoму кoнтекстi є ряд пoзитивних мoментiв, прo дaлi буде 
йти мoвa, aле нaсaмперед вaртo згaдaти прo iстoрiю ствoрення дaнoгo 
вiдoмствa. 

Дepжaвнe бюpo poзcлiдyвaнь мoглo з’явитиcя щe 2012 poкy. Тoдi 
йoгo пpoпиcaли в Кpимiнaльнoму пpoцecyaльнoмy кoдeкci. Пpoтe 
caм зaкoн пpo йoгo cтвopeння Paдa yxвaлилa 12 лиcтoпaдa 2015 


