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СЛОВО ДО КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 
 

«Вся робота уряду зводиться 
до мистецтва бути чесним».  

Томас Джефферсон 
 
В житті кожної людини держава відіграє визначальну роль, навіть, 

якщо людина не є публічною і активно в політиці чи державному уп-
равлінні участі не приймає. Сфери, в які втручається держава різнома-
нітні, і чим далі йде розвиток суспільства, тим їх більше охоплюється 
державним регулюванням. Оскільки Конституція України, в ст. 19 
встановлює, що «органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України», то саме від високого професіоналізму, правової свідомості 
публічних службовців залежать межі такого впливу, якість надання по-
слуг та ступінь відповідальності держави перед людиною.  

Конкурс – є найоптимальнішою формою добору найкращих пред-
ставників влади. Метою конкурсного відбору на публічну службу є 
створення ефективної та динамічної в стратегічній діяльності служби, 
приведення завдань, функцій і напрямів її діяльності у відповідність із 
сучасними потребами забезпечення керівництва державою у сфері про-
ведення поміркованої державної політики та захисту прав та інтересів 
людини і громадянина, балансу інтересів суспільства і держави в умо-
вах інтегрування України в європейське співтовариство. Впровадження 
таких вимог забезпечить реалізацію ефективної кадрової політики в 
державі через набір службовців достатнього рівня компетенції, що по-
зитивно вплине на весь механізм державного управління. 

Тестування є першим кроком до формування якісно нового кадрово-
го складу з дотриманням балансу між професійністю, виконавчою дис-
ципліною та особистими якостями кандидата. 

Нормативно-правовою основою конкурсного відбору на посади 
державної служби є п. 2. ст. 26 Закону України «Про державну службу» 
та Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 
25.03.2016 №246.  

Тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодав-
ства на знання: 

 Конституції України; 
 Закону України «Про державну службу» 
 Закону України «Про запобігання корупції» 
 спеціального законодавства (Законів України «Про Кабінет Міні-

стрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адмі-
ністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звер-
нення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади 
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запобігання та протидії дискримінації в Україні», Бюджетного кодексу 
України та Податкового кодексу України). 

Перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою разом з 
Мін’юстом та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті. Варіанти ві-
дповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають. Наразі, пе-
релік тестових завдань для комп’ютерного тестування, який затвердже-
но Наказом НАДС та Міністерства юстиції України від 06.05.2016 року 
№ 97/1328/5 

Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для ко-
жного учасника тестування автоматично із загального переліку питань, 
що включає не менш як 100 питань на знання кожного із зазначених 
видів законодавства. 

Тестування складається державною мовою. 
При виборі правильної відповіді слід обирати один варіант, в якому 

формулювання максимально наближене до того, що міститься в зако-
нодавстві або цитує його.  

Під час тестування забороняється користуватися додатковими елек-
тронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових 
електронних приладів становить розумне пристосування), підручника-
ми, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкува-
тись один з одним.  

Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично 
з переліку питань. Загальний час для проведення тестування повинен 
становити не більш як 40 хвилин. 

Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, прово-
диться автоматичне визначення результатів тестування програмним за-
безпеченням. 

Методика оцінювання результатів тестування: 
 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 

питання тестового завдання і більше; 
 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 24—

31 питання тестового завдання; 
 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 23 і менше пи-

тань тестового завдання. 
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