
                                                                                                                                 
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 

 з Дня відкритих дверей в НАДС 16 травня 2019 року 

 

1. Якщо повторно здавати тестування на знання спеціального 

законодавства і отримана оцінка менше ніж за результатами 

попереднього тестування на знання спеціального законодавства, чи 

можливо використати кращий результат? 

Тестування на знання спеціального законодавства необхідно проходити 

під час кожного конкурсного відбору на зайняття посад фахівців з питань 

реформ. Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

передбачено використання попередніх результатів конкурсу тільки 

тестування на знання «загального» законодавства та тестувань на 

абстрактне мислення, вербальне та числове мислення. 

Наразі розроблено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, в яких запропоновано визначити, що результати 

тестування на знання спеціального законодавства також можуть 

використовуватися протягом шести місяців, за таких умов: 

- конкурс має бути оголошено у органі, в якому проводився попередній 

конкурс; 

-  відповідності переліку нормативно-правових актів, визначених у 

компонентах відповідної вимоги. 

Також зазначаємо, що кандидат зможе використати останні результати 

проходження тестування. 

 

2. Де можна знайти приклади тестувань на абстрактне, числове та 

вербальне мислення? 

Як можна підготуватися до тестів ефективно? 

Чому на сайті НАДС лише зразки тестів, а не зазначено посилання на 

діючий тест. Кандидат мав би можливість перевірити себе і 

потренуватись. 

На сайті https://nads.gov.ua та https://career.gov.ua розміщено перелік 

тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей із 

зазначенням правильної; перелік тестових питань на знання спеціального 

законодавства та варіанти відповідей, для проходження конкурсу в НАДС. 

https://nads.gov.ua/
https://career.gov.ua/


                                                                                                                                 
Також на сайті https://career.gov.ua розміщені приклади тестових завдань 

на абстрактне мислення, на вербальне мислення та числове мислення. Перелік 

зазначених тестових завдань є конфіденційним та не підлягає розголошенню. 

На Спільноті практик: сталий розвиток DESPRO http://udl.despro.org.ua/ 

на інформаційно-управлінському онлайн-ресурсі «Нова державна служба: 

доступно про головне» розміщено пробне тестування на абстрактне мислення, 

на вербальне мислення та на знання законодавства. 

Зазначені ресурси не мають на меті підготувати кандидатів, а надати 

максимальний обсяг інформації щодо того, як проходить конкурс та за якою 

тематикою здійснюється тестування. 

 

3. Чому визначений саме такий порядок тестування, чи можна його 

замінити, а саме спочатку здавати тестування на знання законодавства. 

Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби не 

визначено черговість проведення видів тестування. Разом з тим абзацом 

першим пункту 73 передбачено види тестування, які має пройти кандидат, 

документи якого пройшли перевірку. 

4. Скільки разів кандидат на посаду має здавати тестування на 

наявність аналітичних здібностей щодо здатності працювати з 

інформацією (абстрактне, чистове та вербальне мислення) претендуючи 

на декілька посад в одному органі? 

У разі участі в іншому конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад 

фахівців з питань реформ ( в одному і тому ж державному органі або в 

іншому), протягом шести місяців з дня проходження останнього тестування 

на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати 

з інформацією кандидат використовує результати відповідного виду 

тестування. 

5. Як оскаржити рішення конкурсної комісії? 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу», 

учасник конкурсу, який не пройшов конкурс, має право оскаржити рішення 

конкурсної комісії до НАДС або до суду. 

Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 10 

календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати 

конкурсу. Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії, 

повідомляє про оскарження конкурсну комісію, та надає копію скарги. 

https://career.gov.ua/
http://udl.despro.org.ua/


                                                                                                                                 
Про результати розгляду скарги НАДС повідомляє учасника конкурсу, 

який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня надходження скарги. 

 

6.Чи ведеться протокол та відеофіксація конкурсу? 

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який 

підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж 

протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в 

державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років. 

Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на 

зайняття посад фахівців з питань реформ здійснюється відеофіксація 

конкурсного відбору. Відеозаписи зберігаються у державному органі, в якому 

проводиться конкурс, протягом п’яти років та не підлягають оприлюдненню. 

 

7. Що планує зробити НАДС для зменшення рівня суб’єктивізму при 

оцінюванні конкурсною комісією ситуаційних завдань. 

На підставі звернень громадян до НАДС, результатів опитування 

конкурсних комісій та пропозицій державних органів, НАДС удосконалює 

процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. 

Нещодавно було створено Центр оцінювання кандидатів на зайняття 

посад державної служби, який є структурним підрозділом Української школи 

урядування, що належить до сфери управління Національного агентства 

України з питань державної служби. 

Наразі у згаданому Центрі можуть проводитися тестування кандидатів 

на зайняття посад державної служби. 

Також у подальшому планується запровадити перевірку оцінювання 

деяких вимог до компетентностей кандидатів, які перевіряються при 

розв’язанні ситуаційних завдань, у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття 

посад державної служби. 

 

8. Що Вам не подобається в Вашій роботі і що подобається?  

Значно більші ніж у приватній сфері (в якій мені доводилося працювати 

раніше) часозатрати, які йдуть на реалізацію якого проекту. Мова про 

проміжок часу, який минає, умовно, від ідеї розробки акту до його остаточного 

затвердження (стосується як дрібних внутрішніх документів, так і 

розпоряджень чи постанов Уряду) 

Який вклад на Вашу думку Ви вже встигли зробити?  



                                                                                                                                 
Держслужба – це командна робота, оскільки будь-яке важливе рішення 

«проходить» далеко не через одну людину і не через один підрозділ. Вкладом 

нашої команди – Директорату державної мовної політики вважаю прийняття 

Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», 

розробку проекту Стратегії популяризації української мови «Сильна мова – 

успішна держава». Якщо говорити все-таки про мій конкретно напрямок, за 

який я відповідаю – комунікації. То вважаю, що вдалося налагодити та 

підтримувати конструктивний діалог з основними стейкхолдерами з 

громадського середовища, завдяки чому вже маємо спільно реалізовані 

проекти. 

 

9. Чому іноді неможливо зайти на DESPRO повторно після 

реєстрації? Були змушені я і 3 моїх колег змінювати поштову адресу та 

проходити реєстрацію знову. На сьогодні знову не можу зайти("?  

Варіантів може бути декілька, ось найбільш ймовірні: 

1. Найчастіший випадок - зареєструвались і забули логін чи пароль. А 

повторно за цією ж адресою зареєструватись вже не можуть. 

2. Зареєструвались під чудернацьким ніком, поставили лише 1 літеру в 

прізвищі, написали в імені «Ім’я», а в прізвищі «Прізвище» (було і таке) тощо. 

У таких випадках, за правилами Спільноти, такі акаунти видаляються без 

попередження. 

У випадку виникнення такої проблеми DESPRO рекомендує одразу 

звертатись до адміністратора ел.листом, і технічну проблему буде вирішено 

протягом 1 робочого дня. 

 

Колеги! Звертаємо увагу, що відповіді були надані на запитання, які 

стосувалися тематики заходу та не були обговорені на самому заході  

16 травня в НАДС. 

Щиро дякуємо та бажаємо успіхів! 

 


