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ПЕРЕДМОВА 

 

Сьогодні питання залучення молоді на державну службу набуло значної 

актуальності. Адже без оновлення її кадрового потенціалу та залучення молоді 

неможливе подальше зростання та розвиток інституту державної служби. Від 

здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить сам 

процес державотворення. Молодь є важливою складовою сучасного 

українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним 

фактором соціально-економічного прогресу, здатним оновити та модернізувати 

систему державного управління, відіграти важливу роль у процесах розбудови 

демократичної держави. 

Незважаючи на всі виклики, які ставить перед нами сьогодення: зовнішні 

загрози, економічні негаразди, молоді люди і далі прагнуть долучитися до 

розбудови української державності, поліпшення якості роботи владних 

інституцій, удосконалення механізмів взаємодії органів влади та громадян.  

Студенти випускних курсів, які вже незабаром мають залишити стіни 

своїх вищих навчальних закладів, опиняються перед досить важким вибором 

щодо подальшого професійного шляху. Водночас, багато хто з них вже чітко 

усвідомлює свої власні життєві пріоритети та має доволі ґрунтовну програму 

подальшого кар’єрного росту.  

Саме таких молодих людей стосується програма залучення молоді до 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, яка 

реалізується Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

у вигляді тематичного короткотермінового семінару.  

Семінар під назвою «Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи» 

проводиться в останній тиждень березня – перший тиждень квітня. Він 

складається з двох частин: теоретичної, що проходить безпосередньо 

в приміщенні Чернігівського центру як звичайний семінар та практичної, що 

включає в себе стажування в органах державної влади, місцевого 

самоврядування, а також виїзне заняття в Києві з відвіданням Верховної Ради 

України та низки її комітетів, а також Національного агентства України 

з питань державної служби. 

Проведенню семінару передує підготовча робота, що полягає у відборі 

студентів випускних курсів на навчання через рекомендацію ректоратів 

провідних чернігівських державних вищих начальних закладів, проходження 

тестування та написання есе на тему «Чим мене приваблює державна служба».  
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Саме такі есе студентів Чернігівщини, які впродовж 2012 – 2015 рр. 

проходили навчання та стажування за програмою тематичного 

короткотермінового семінару «Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи» й прагнули 

працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 

зібрані у цьому виданні. У своїх роботах студенти розмірковують про сучасний 

стан системи влади в Україні та висловлюють власне бачення щодо роботи 

державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування як 

потенційної професії.  
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ЕСЕ «ЧИМ МЕНЕ ПРИВАБЛЮЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» 

 

Максимович Володимир, ЧДІЕУ, 2012 р. 

«Не питай, що країна може зробити для тебе, 

Спитай, що ти можеш зробити для своєї країни» 

Моя прерогатива – активний стиль життя. Мені не байдуже моє майбутнє, 

майбутнє моєї родини, мого міста і держави загалом. Я прагну стояти на захисті 

державних інтересів та забезпечувати цілісність та безперервний розвиток 

державних інститутів, відстоювати інтереси громадян України. Маю свій 

власний сформований погляд на діяльність державних інтересів, маю рішуче 

бажання, інтелектуальні, фізичні, психологічні можливості для того, щоб 

реалізувати себе в ролі державного службовця.  

Вже чотири з половиною роки я навчаюсь в ЧДІЕУ за спеціальністю 

«соціальна робота». В коло моїх інтересів входить не тільки навчання, 

а і активна суспільна робота, в якій я є організатором, так і активним 

учасником. Але чим більше займаюсь в даній сфері, тим більше переконуюсь 

в тому, що соціальні служби не в змозі докорінно вирішити вище перераховані 

та інші проблеми, їх робота є скоріш «поверхневим оздоровленням організму» 

суспільства. 

Даний проект дає мені змогу здійснити перший справжній крок до 

досягнення своєї мети – не просто в своєму майбутньому повсякчас поверхнево 

оздоровлювати, а остаточно «виліковувати» проблеми, що мають місце 

в нашому суспільстві. 

На мою думку, тільки маючи доступ до політичних важелів, можлива 

повна реалізація мого потенціалу. 

 

Моргацька Тетяна, ЧДТУ, 2012 р. 

Хотілося б сказати, що навчаючись в університеті соціальній роботі, я б 

хотіла займатися цією справою саме на посаді державного службовця. Адже, 

державна служба – це професійна діяльність, а професійна діяльність – це 

стабільність у роботі, професійне зростання, можливість проявити себе у повній 

силі. Я хочу, щоб мене взяли на навчання державній службі тому, що я 

відповідальна, ініціативна, займаюся вивченням нормативної і законодавчої 

бази. Я думаю, що це моє покликання  допомагати людям. 

Державна служба повинна наповнитися тими людьми, котрі вміють і 

хочуть працювати, гуманно ставляться до інших людей, котрі є професіоналами 

своєї справи. Також державний службовець для мене – це посада в державній 

установі, забезпечення майбутнього, формування професійних зв’язків 

в соціальній установі для того, щоб поліпшити ситуацію в цій сфері, допомогти 

людям, створювати нові, цікаві проекти та втілювати їх в життя. 
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Тимошенко Ярина, ЧДІЕУ, 2012 р. 

Кожен ставить перед собою мету, і моя мета – бути освіченою людиною, 

мати можливість самореалізації, мати престижну і корисну роботу. Такою 

роботою, я вважаю професію державного службовця. Незважаючи на те, що ця 

справа є складною і вимагає дотримання норм службової етики, відданості 

справі, докладання максимальних зусиль заради покращення життя громадян, 

підвищення авторитету державної служби та держави в цілому. 

На мою думку, державний службовець є зразковим обличчям держави, 

який працює на благо країни і авторитет нації загалом. 

Я хочу стати державним службовцем, представляти інтереси держави, 

здійснювати функції державного управління, забезпечувати підтримку 

конституційного ладу, реалізацію законів України, допомагати громадянам та 

приносити користь державі. Я вважаю, що зможу впоратися з завданнями 

і функціями, що покладаються на державного службовця і сподіваюсь, що в 

майбутньому, обіймаючи дану посаду, внесу частинку своїх зусиль і праці для 

покращення життя моїх рідних, знайомих і взагалі громадян України. Адже ми 

 українці  працелюбний народ, який ніколи не здається і я сподіваюсь, що в 

майбутньому наша праця принесе плоди і Україна буде процвітаючою 

державою. 

Я сподіваюсь, що знання отримані мною з фінансової спеціальності та ще 

в майбутньому отримані знання і досвід допоможуть мені справитися з 

завданнями державного службовця в бюджетних установах. 

 

Якименко Інна, ЧДТУ, 2012 р. 

Державна служба має два обличчя, дві сторони. І бачення її суті залежить 

від того, з якої точки зору дивитися. Чи, навіть, точніше було б сказати, з якими 

амбіціями та очікуваннями ти підходиш до «оглядин». Отже, так як в темі 

основне звучить «чим приваблює», зосереджу увагу на плюсах. Насамперед, 

хочеться сказати, що робота державного службовця для мене не є чужою, так як 

я проходила практику в управлінні та відділі адміністрації. Позитивним є те, що 

праця в державній службі – це можливість бути ближче з людьми, спілкуватися, 

розширювати свій світогляд, визначати проблеми, та шукати шляхи їх 

вирішення й покращення ситуації.  

Ще одним моментом є можливість службового і професійного зростання. 

Звичайно, я добре розумію, що одразу після закінчення навчального закладу 

мене ніхто не чекає із заробітною платою в п’ять тисяч, тому майбутнє в наших 

руках, а саме в державній службі є можливість своєю працею досягти 

політичних результатів і збудувати свою кар’єру. Важливий чинник – проявити 

свої вподобання, здібності, можливість займатися саме тим, що є цікаво. Адже, 

як кажуть, правильно обрана професія ( в даному випадку – державна служба) – 

це вдале заміжжя, буде приносити радість, наснагу і водночас почуття 

захищеності, впевненості у прийдешньому дні. 
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 Вакуленко Марина, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012 р. 

На державній службі мене найбільше приваблює: можливість мого 

службового та професійного зростання, реалізація й впровадження нових ідей, 

спроба своїх професійних рис, можливостей у державній структурі. 

До складових, що можуть більше мене приваблювати до державної 

служби, я додала б ще можливість проявити свої здібності, здобути певний 

авторитет, стабільна зарплата і гідне пенсійне забезпечення. Так як державний 

службовець повинен бути лідером, відповідальним з усіх цих питань, 

цілеспрямованим, комунікабельним, дисциплінованим – це саме ті риси, які 

відносяться до моїх особистісних. 

Державна служба зацікавлює мене цікавою респектабельною роботою, 

співпрацею з іншими законодавчими, виконавчими службами інших міст, 

можливістю удосконалення і розвитку своїх професійних можливостей, 

здобуття управлінських навичок для подальшого кар’єрного зростання. 

 

Дяченко Анастасія, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012 р. 

Довіра – ось на чому ґрунтуються людські взаємовідносини. За таким 

принципом мають складатись стосунки в цивілізованому суспільстві. 

Державний службовець – це особлива професія, представник якої, з одного 

боку володіє широкими повноваженнями, а з іншого – несе подвійну 

відповідальність за стан справ у суспільстві. Від рівня професіоналізму, 

прозорості дій службовців України залежать інтереси громадян, адже довіра до 

влади починається з людини, яка вирішує свої повсякденні проблеми.  

Державна служба має виняткове значення для розбудови справді 

могутньої, конкурентоспроможної, успішної України. Я маю непереборне 

бажання створити позитивний імідж для українців як на світовій арені, так і в 

себе на батьківщині. 

Сучасне ставлення до влади пересічного громадянина або негативне, або 

байдуже. Так не повинно бути! Українці – розумні, цілеспрямовані, здатні до 

аналізу серйозних подій люди. Такому потенціалу необхідний лише вектор, 

напрям розвитку. Таким локомотивом суспільства повинні стати люди, які б не 

тільки виконували паперову роботу, але й знаходились у безпосередньому 

контакті з людськими проблемами. Ця професія вимагає від людини 

самопожертви, відданості, професійних і моральних якостей. Такі люди 

повинні бути справжніми особистостями за своїми думками, діями і навіть 

зовнішнім виглядом служити прикладом для наслідування. 
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Хардін Валерій, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012 р. 

Найголовніше це те, що я матиму можливість в тій чи іншій мірі 

працювати на благо держави і населення. Можливість внести свої ідеї щодо 

різних проблем, які виникають у населення, а також виконувати і втілювати ті 

програми, ідеї, які вже існують, прийняті. Також державна служба дає 

можливості для кар’єрного росту, обізнаності в різних політичних, 

економічних, соціальних і інших питаннях. Звичайно ж державна служба 

потребує постійного саморозвитку, самовдосконалення, відповідальності, адже 

державні службовці – це представники народу і є взірцем для інших, а також 

представляють державу на міжнародному рівні. 

 

Менько Анастасія, ЧДІЕУ, 2012 р. 

Державна служба мене приваблює тим, що в ній працюють люди, які хочуть 

і здатні покращити життя співвітчизників, які дійсно цього потребують. Державна 

служба – це можливість кар’єрного зростання, можливість проявити свої 

здібності. 

Як на мене державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень, 

та всіляко сприяти розвитку державних установ. В цьому я переконалася ще на 

четвертому курсі, проходячи виробничу практику в центрі зайнятості. І дійсно 

проблема безробіття в нашій країні є актуальною, як і інші проблеми суспільства. 

Тому державна служба є організацією, професійною діяльністю, де кожна людина 

в змозі займати ту посаду, яка б дійсно їй підходила. 

 

Лавріненко Алла, ЧДІЕУ, 2012 р. 

Ставши випускником ВНЗ, я вже мала певний досвід роботи на приватного 

підприємця. Працювала 6 днів на тиждень по 11 годин на добу за мізерну зарплату 

і без жодного запису в трудовій книжці. І я твердо вирішила для себе, що це не те, 

до чого я себе готувала, навчаючись п’ять років в інституті на відмінно. Перш за 

все державна служба мене приваблює можливістю професійного зростання і 

можливістю самореалізації. Я вважаю, що для ефективної праці потрібен стимул. 

На попередній роботі такого стимулу не було, не було ніякої можливості показати, 

на що саме я здатна. 

Працюючи на державній службі, доводиться виконувати безліч державних 

функцій. Так, це дуже відповідально і нелегко, але ти знаєш для чого ти працюєш, 

чого ти вартий і при цьому ти перебуваєш під захистом держави. Це стабільне 

місце роботи, і стабільна заробітна плата, і взагалі впевненість та віра у своє 

майбутнє. 

Для мене дуже важливо те, що є можливість працювати на результат, тобто, 

від того, наскільки ти відповідально відносишся до своєї роботи залежить те, ким 

ти будеш у майбутньому і яку роль ти відіграватимеш у суспільстві. Працюючи на 

держслужбі, я знаю, на що я можу розраховувати і чого я варта. І взагалі в період 

реалізації державного правління, так хочеться зробити свій внесок для 

забезпечення нормального функціонування апарату управління в державі. 
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Помилуйко Ольга, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012 р. 

Державна служба – це, перш за все, служба для людей, держави та її 

громадян. Саме цим вона мене приваблює. У майбутньому хочу працювати в 

органах місцевого самоврядування, освітній галузі, в сфері захисту історичних 

пам’яток. 

Я громадянин своєї держави і вважаю, що моїм обов’язком є служіння на її 

благо та благо мого народу. Державні службовці покликані прислухатися до 

людей, допомагати їм. 

За своїм способом життя і покликанням хочу працювати з людьми, активно 

брати участь у житті громадськості, боротися з несправедливістю. Тому й освіту 

обрала відповідно. 

Державна служба – це нелегкий шлях, який дозволить молодим і 

талановитим людям будувати нову державу для майбутнього. 

 

Жук Олена, ЧДІЕУ, 2012 р. 

Питання працевлаштування рано чи пізно торкається кожного. Тому, 

закінчуючи фінансово-економічний факультет, я стала розуміти важливість 

держави, її велике значення в житті суспільства. Я також зрозуміла, що вже маю 

певні знання та навички, які можу застосувати на тій чи іншій посаді. 

Державна служба, перш за все, приваблює мене тим, що працюючи на 

державу, я зможу представляти її інтереси і працювати на благо нашого 

суспільства. Моральне, духовне задоволення від роботи для мене 

є найголовнішим. Тому працюючи на державній службі і усвідомлюючи свою 

значимість для українського народу, можливість захищати його інтереси, інтереси 

своєї територіальної громади, я відчуватиму, що знаходжусь у правильному місці. 

Звичайно ж матеріальне забезпечення для мене теж має велике значення. 

Хоча відомо, що в Україні заробітна плата державного службовця є досить 

низькою, але для мене важливо, що вона є стабільною. Так, як я здобуваю 

фінансову освіту, то понад усе мені б хотілося пов’язати свою професійну 

діяльність на державній службі із стороною фінансування будь-якої бюджетної 

організації або із роботою у фінансовому управлінні для того, щоб я повністю 

змогла реалізувати свої здібності. 

 

Губа Іван, ЧДТУ, 2012 р. 

Україна знаходиться на етапі розвитку з моменту отримання незалежності, 

у постійному розвитку перебуває і державний апарат. Так само, з моєї точки зору, 

не стоїть на місці і розвиток та регулювання державної служби. 

Якщо перші кроки незалежності кожна особа намагалася поліпшити своє 

становище відокремлено від соціуму, то в наш час держава робить все від неї 

залежне, щоб заохотити молодих людей йти на державну службу. Звичайно є 

недоліки, до яких відносять невисоку заробітну платню, але є і позитив – заробітна 

плата регулярна і стабільна, є можливість службового зростання. Ця робота для 

відповідальних людей, головне бути цілеспрямованим та відповідальним, отже від 

кожного державного службовця залежить майбутнє нашої держави. 
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Губар Ольга, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012 р. 

Державна служба для мене – це, перш за все, можливість працювати на 

користь власній державі та її населенню. Мене не лякає низька заробітна 

плата, оскільки я свідомо обрала майбутню професію в освітній сфері. Але 

державна служба – це реальний шанс зробити життя в нашому місті і в нашій 

державі кращим. 

Також мене приваблює можливість зустрітися з посадовими особами та 

познайомитися з їх щоденною працею, їхніми службовими обов’язками. Мене 

приваблює державна служба у відділах та органах, які постійно й 

безпосередньо мають справу з покращенням ситуації в нашому місті. 

Наприклад, це відділ освіти і науки, який особисто для мене є достатньо 

близьким, зважаючи на мою майбутню професію. 

Державна служба – це праця на користь держави. Мені до вподоби 

можливість кар’єрного зростання. Також достатньо впливовим і важливим 

фактором є майбутнє пенсійне забезпечення. Державна служба для мене – це 

професійна діяльність, де є можливість показати свої професійні та особисті 

якості, зробити кар’єру та докласти усіх можливих зусиль, аби покращити 

життя рідного міста та всієї країни. 

 

Усенок Інна, ЧДТУ, 2012 р. 
Державна служба – це крок у майбутнє, це перспектива, розвиток не лише 

для мене, але і для держави, нашої області, нашого структурного підрозділу. 

Вона приваблює мене як молоду людину, що прагне чогось більшого, чогось 

перспективного, стати державним службовцем, зробити свій внесок у життя 

всієї країни. 

Для нашої держави постало скрутне становище, зміна законодавства, 

прийняття нового податкового і бюджетного кодексу. Це питання лягло на 

плечі державних службовців. Тому для мене стажування це не тільки шанс 

стати державним службовцем, а і розкрити для себе перспективу почути щось 

нове, побачити, як безпосередньо працюють ці органи, як вони врегульовують 

питання, які є найбільш скрутними для держави і місцевого самоврядування. 

З однієї точки зору, кожна молода людина скаже, що праця на державній 

службі безкоштовна, але я вважаю що це перспектива росту, хоч і потребує 

високої дисципліни, багато інтелектуальних і творчих зусиль, великої 

відповідальності, і мене це не лякає. З іншої точки зору державна служба 

(особливо стажування) дає мені можливість проявити свої здібності і здобути 

репутацію, щоб в майбутньому зайняти гідну посаду. 
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Білозор Вікторія, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013 р. 

Державна служба – це професійна діяльність державних службовців 

з підготовки пропозицій щодо формування державної влади. 

Робота на державній службі мене приваблює можливістю професійного 

зростання. Завдяки державній службі я зможу себе реалізувати у житті і 

проявити всі свої позитивні здібності. Державна служба – це стабільна 

діяльність, якої дуже не вистачає нашій державі. Не в кожній установі можна 

професійно зростати і просуватись по кар’єрній драбині. Не кожна установа 

може запропонувати стабільну роботу, хоч і невелику, але стабільну зарплату.  

З дитинства я мріяла працювати саме в державній установі. Зараз 

перспективній молоді дуже важко знайти гідну роботу, і тому саме найкращі 

випускники залишають нашу державу, а з ними і найкращі відкриття та 

досягнення. 

Хоч робота і вимагає великої відповідальності і дисципліни, я розумію що 

в мене є потенційні ресурси, завдяки яким я зможу гідно працювати і хоч в 

маленькій частині допомагати нашій державі конкурувати з іншими державами. 

Саме тут можна отримати гідну повагу до своєї особистості, шанобливе 

ставлення до себе. Державна служба дає можливість працювати за покликанням 

і забезпечує достойні умови праці. Мені було б дуже приємно і цікаво 

працювати на державній службі. 

 

Бабич Вікторія, ЧДТУ, 2013 р. 

На сьогоднішній день в Україні дуже розширений апарат державних 

органів. Це призводить до того, що велика кількість людей має можливість 

працювати державним службовцем. На мою думку, державна служба, має 

відповідний авторитет і відображає обличчя нашої держави. 

Держава Україна порівняно «молода країна», а тому державний апарат має 

певні недоліки. Хоча кожна державна влада має індивідуальні особливості, в 

залежності від країн та форми правління, але я вважаю, що необхідно 

враховувати і міжнародний досвід. 

Так, як наша країна є молодою державою, то і державний апарат повинен 

поповнюватися новими молодими державними службовцями. На мою думку, 

державна служба для молодого спеціаліста містить певні перспективи розвитку 

як спеціаліста та особи, яка може внести корективи в нашій державі. Якщо 

кожна молода людина, яка має намір працювати в органах державної влади, 

буде мати бажання щось змінити чи покращити, то це дійсно може відбутися. 

Я бажаю проходити службу в державних органах для того, щоб: 

- мати професійні знання; 

- реалізувати свої здібності; 

- покращити хоча б деякі проблеми населення; 

Я сподіваюсь, що саме ми – майбутні молоді державні службовці можемо 

щось змінити в нашій країні – Україні. 

Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які обіймають 

посади в державних апаратах щодо практичного використання завдань і 

функцій держави та одержують заробітну плату з державного бюджету. 
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Хоменко Антон, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013 р. 

Державна служба – це професійна та специфічна діяльність. Це робота як 

на державу, так і на народ. На мою думку лише такого державного службовця 

можна вважати на своєму місці, який розуміє, що він працює для народу, 

отримує задоволення від роботи, відчуває відповідальність за неї. Професія 

державного службовця потребує ентузіазму та відданості державі. Для 

державного службовця важливо поєднувати якісне виконання службових 

обов’язків із громадською діяльністю. Таке поєднання характеризує його як 

різносторонню людину. Для мене державний службовець – це, насамперед, 

відповідальна людина, яка любить свою країну, свою справу та прагне 

власними діями сприяти задоволенню потреб громадян, поєднуючи це 

з державними інтересами. Державному службовцю мають бути притаманні 

риси: добросовісне становлення до роботи, людяність, відповідальність, 

комунікабельність, уміння працювати в колективі. 

Державна служба в Україні приваблює тим, що вона має такі переваги: 

стабільного роботодавця, здатного в умовах кризи забезпечити передбачувану, 

гарантовану і легальну плату; відносну прогнозованість кар’єри державного 

службовця; соціальний і правовий захист; певний набір соціальних послуг і 

пільг. 

 

Шевченко Ірина, ЧДТУ, 2013 р. 

Кожен випускник будь-якого навчального закладу замислюється над 

питанням подальшого працевлаштування, і я не є винятком. Обравши для 

навчання два факультети (соціальна робота і юридичний), я мрію 

реалізовуватись в майбутній професії. 

В моєму випадку державна служба є тією сферою, де можуть 

реалізовуватись обидва напрямки навчання: соціальна робота як бажання 

допомогти людям в індивідуальному випадку, так і громадськості в цілому, 

юридичний – «грамотного» з правової точки зору вирішення завдань 

і можливості створювати і втілювати власні програми та проекти. Адже сама 

державна служба не є монолітною, застиглою системою. Вона розривається 

і удосконалюється і можливо, саме я зможу брати у цьому участь. Державна 

служба не є одновекторною, тому передбачає можливість різнобічного 

розвитку як самого державного службовця, так і всієї системи (державної 

служби загалом). 

Таким чином, саме через те, що державна служба є важливою різнобічною 

сферою, вона не дає можливості «застигнути» ні самому працівнику, ні 

існуючій загальній системі державної служби, і подолає шлях той, хто іде. 
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Пономаренко Вікторія, ЧДІЕУ, 2013 р. 

В даний час служба в державній установі – це крок, перш за все, до політичної 

кар’єри. А робота в державній службі сприяє всебічному розвитку особистості. Існує 

велика різноманітність державних служб – від виконання роботи в організаційній 

сфері і до роботи у сфері інформаційно-комп’ютерного забезпечення. 

Робота в державній службі – це офіційна заробітна плата, соціальні допомоги, 

кар’єрний зріст, можливість навчання, що в наш час є головним. 

Мене приваблює служба в державній установі, так як тут є можливість 

збагатитися за рахунок різноманітної роботи, докласти зусиль для удосконалення і 

розробки планів та програм для розвитку міста і держави взагалі. 

 

Ткаченко Тетяна, ЧДІЕУ, 2013 р. 

Будь-яка робота вимагає значної зосередженості і чинної відповідальності, 

особливо, якщо працювати треба не тільки для себе, а й для громадян своєї країни. 

Проте для мене це не є проблемою, адже я завжди мріяла працювати заради 

добробуту громадян рідної держави. 

Державна служба, на мій погляд, створює для працівників чималий ряд 

переваг. В першу чергу варто виділити наявність деяких гарантій. До них можна 

віднести різноманітні пільги, перспективу кар’єрного зростання, можливість 

спілкування з цікавими людьми, навчитися чомусь новому. І хоча заробітна плата 

державного службовця не дуже висока, однак існує деяка стабільність, надія на 

завтрашній день. Особисто для мене така робота є можливістю проявити свої 

здібності. 

 

Мартиненко Яна, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013 р. 

Робота державного службовця – це, перш за все, відповідальність, 

ініціативність та творчість. Особисто мене ця робота приваблює тим, що я можу 

реалізувати себе як особистість. Тому, що я завжди прагну брати участь у різних 

соціальних проектах, які допомагають покращити та внести зміни у життя інших 

людей. 

Громадські доручення та робота з людьми – одна з найбільш позитивних 

сторін цієї професії. Адже державний службовець повинен захищати інтереси 

людей різних вікових категорій. Йому можна і потрібно довіряти. Людина такої 

спеціальності повинна вносити лише позитивні зміни у дорученій їй справі. 

Для мене прикладом наслідування у цій сфері є Крістін Лаґард – чинний 

директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду. Вона, завдяки праці над 

собою та постійному самовдосконаленню очолює одну з найвизначніших посад. 

В більшості випадків саме вона була відкриттям: перша жінка-міністр фінансів 

серед країн Великої вісімки, перша жінка голова МВФ. 

Зараз я роблю перші кроки у громадській роботі: беру участь у організації акції 

до дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітних 

сімей; є учасницею Різдвяного вертепу для жителів міста; допомагаю у роботі 

з дітьми у Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Впродовж навчання є редактором університетської газети. Також у 2013 р. 

номінована на звання студент року «Громадський діяч». 
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Колюка Юлія, ЧДІЕУ, 2013 р. 

В наш час виникає досить багато питань, які стосуються організації 

управління державою, відповіді на які, на жаль, викликають досить серйозні 

сумніви серед громадян України. Все більше молодих спеціалістів будують 

свою кар’єру за кордоном, а ще більше залишаються за межами України на 

нелегальних умовах. Особисто мені б дуже хотілося змінити цю ситуацію, адже 

Україна – могутня держава з великою історією, тому необхідно розвивати її, 

пишатися нею. Робити все для того, щоб наші діти могли жити в перспективній 

країні в нормальних умовах. Саме для цього нам необхідні зміни. 

Я вважаю, що робота на державній службі – це перспектива майбутнього, 

направлена на покращення життя та умов життя в нашій державі, та реальна 

можливість проявити свої знання, вміння та здібності для отримання 

професійного досвіду. 

 

Прокопенко Олена, ЧДТУ, 2013 р. 
Враховуючи сучасний стан розвитку України, події в політичному, 

соціальному, економічному та інших середовищах, треба поставити питання 

необхідності пошуку найефективніших шляхів вирішення проблем у 

визначених аспектах. Як на мікро-, так і макрорівні.  

Наявність одних лише ресурсів не дає поштовху для розвитку. Одним 

з головних та визначальних факторів є ефективне управління цими ресурсами. 

Перекладаючи дану думку на аспект функціонування держави, державна 

служба і є тим самим необхідним механізмом, який дає поштовх та розвиток 

окремим складовим держави і України в цілому. 

Реформи в сфері адміністрування покликані в першу чергу налагодити 

механізм регулювання усіма державними процесами. Щодо привабливості 

державної служби, то для мене, в першу чергу, вона визначається можливістю 

вирішувати нагальні проблеми в усіх аспектах розвитку нашого регіону. Адже 

необхідно пам’ятати такі прості речі, як те, що сталий розвиток держави 

неможливий без ефективної взаємодії та розвитку її регіонів, як будь-який 

великий механізм не може працювати без маленької деталі. Також, на мою 

думку, державна служба, окрім матеріальної та особистісної сторони, несе 

в собі високу моральну сторону – це можливість приймати рішення для 

вирішення проблем соціального, культурного, економічного розвитку на 

місцях, а отже сприяти покращенню умов життєдіяльності мешканців свого 

міста. Поряд з цим це чудова можливість запропонувати власне бачення для 

вирішення існуючих проблем, зокрема, враховуючи мою спеціальність 

у питаннях фінансового характеру. 
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Дяченко Альона, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013 р. 

Я не байдужа до проблем сучасного суспільства, хочу брати участь 

в управлінні державними справами. Також мене приваблює шляхетність цієї 

справи, та особливі пільги, а саме: щорічна відпустка, мережне обслуговування, 

соціальне страхування та гідне, сподіваюсь, пенсійне забезпечення. 

До цього всього можна додати ще спілкування з цікавими та творчими 

людьми, чудовими фахівцями. Я вважаю, що людина, котра займається цією 

справою, повинна мати мету, ідею, бути готовою до самопожертви. Я все це маю. 

Мене приваблює все нове, я люблю вчитися, ненавиджу рутинну працю та прагну 

змін у своєму житті та у своїй країні. Головне, щоб державна служба стала справді 

привабливою для молоді та перспективною. Я вірю в краще майбутнє і готова 

працювати задля підвищення та покращення благоустрою своєї країни. 

 

Патук Тетяна, ЧДІЕУ, 2013 р. 

В даний час дуже гостро постає проблема працевлаштування, а особливо для 

випускників вищих навчальних закладів. Щоб сприяти підвищенню престижу та 

професіоналізму, в першу чергу потрібно почати з самого себе і пишатися тим, що 

маєш змогу працювати на державній службі. 

Працювати державним службовцем – це неабияка відповідальність. Перш за 

все – це покликання. Вона ініціює та приваблює творчих людей, котрі не байдужі 

до проблем сучасного суспільства. Також мене приваблює престижність цієї 

роботи та шляхетність обраної справи. Важливою перевагою є і особливі пільги – 

щорічна відпустка, соціальна захищеність та достойне пенсійне забезпечення. 

Моїм життєвим кредом є: «Не кажи світові про те, що не можеш зробити – 

покажи, як ти робиш». Тому, щоб досягти максимального задоволення від обраної 

професії, потрібно уважно і ретельно обрати напрямок роботи, орієнтуватися на 

власну ідею, мету і так же ретельно працювати, адже, як кажуть у народі – «під 

лежачий камінь вода не тече»! 

 

Шаповал Тетяна, ЧДІЕУ, 2014 р. 

У наш час дуже складна ситуація в країні. І я, як патріот своєї держави, хочу 

зробити свій внесок в розбудову суверенної незалежної України. Мати можливість 

приймати рішення чи ділитись своїми ідеями, які можливо зможуть щось змінити, 

покращити та вдосконалити. Робота повинна задовольняти не лише фінансові 

потреби… Вона повністю має заповнювати життя людини та приносити моральне 

задоволення. Адже, коли тобі подобається те, чим займаєшся, ти обов’язково 

будеш робити це із задоволенням.  

Я п’ятий рік навчаюсь в інституті і не бажаю, щоб ці роки проминули 

безрезультатно. Свої знання я хочу закріплювати та розвивати, зміцнювати і 

постійно вдосконалюватися. Завжди було цікаво, як працює державний механізм, 

а коли виявилась така нагода, то зовсім недоречно її змарнувати. 

Бути ближче до державного управління, спробувати на собі, побачити, 

зрозуміти, як це працює зсередини, вирішувати проблеми, старатися задля 

добробуту та щасливого майбутнього наших дітей та внуків. 
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Святюк Тетяна, ЧНТУ, 2014 р. 

Я вважаю, що державна служба як соціальний інститут суспільства має 

дуже важливе значення для побудови демократичної, правової, соціальної 

держави. В даний час в Україні існує великий рівень недовіри з боку населення 

до державних службовців. Задля реформування цього соціального інституту 

необхідно здійснити ряд заходів, одним з яких є включення в ряд державних 

службовців представників молодого покоління. Саме молодь зможе 

сформувати новий спектр діяльності, впровадити передові ідеї в повсякденну 

практику.  

Я бажаю бути державним службовцем, тому що не хочу стояти осторонь 

від змін, які відбуваються в державі, хочу брати активну участь в 

державотворенні.  

 

Шевель Ярина, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 

Державна служба приваблює мене тим, що її діяльність спрямована на 

допомогу громадянам, на підтримку молоді, яка прагне самореалізуватися, 

знайти гідну її здібностям та інтересам роботу. 

Державна служба спрямовує свою діяльність на підтримку незахищених 

верств населення. Тому це і є цікавою справою. Але є і негативний аспект – це 

корупція, яка заважає державним службовцям гідно виконувати свою роботу. 

Хотілося б подолати її. Державна служба допоможе мені реалізуватися в 

суспільстві, покращити свій інтелектуальний потенціал, розвинути здібності і 

навички. Також участь і діяльність у державній службі дасть змогу мені 

допомогти громадянам, в яких виникають проблеми. Адже для соціального 

педагога головним є захист прав і інтересів незахищених верств населення, 

допомога і підтримка сімей, дітей та молоді. 

 

Сечевиця Наталія, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 

Україна – це молода держава, тому управляти мають не тільки досвідчені 

службовці. До державної служби слід залучати молодих спеціалістів, які 

можуть принести в роботу нові ідеї, нові відповіді на вже поставлені запитання. 

Я як випускник ВНЗ володію обсягом теоретичних знань про сферу 

управління. Відповідно від програми я очікую здобути практичний досвід. 

Хотілося б побачити механізм управління не з підручників, а на практиці.  Я б 

хотіла спробувати себе у ролі державного службовця. Звичайно одна людина не 

зможе змінити систему, але якщо виконувати добросовісно свою роботу та 

сформувати команду однодумців, можна закласти  підвалини гарного устрою 

для наступних поколінь. 

Робота державного службовця дозволить мені спробувати змінити життя 

на краще, а також підняти авторитет своєї держави. 
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Бобровник Христина, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 

Державна служба приваблює мене тим, що надає умови для розвитку своїх 

здібностей і можливостей. А також виступає можливість для саморозвитку і 

професійного просування у подальшому. 

Оскільки державна служба, як орган виконавчої влади, забезпечує реалізацію 

державної політики у суспільному житті, тому на посаді державного службовця 

одразу з’являється можливість зробити внесок у даний процес і покращити таким 

чином стан суспільного життя. Розвиваючи свої здібності, є можливість розвивати і 

вдосконалювати діяльність державних органів виконавчої влади. Таким чином, 

утворюється гармонійний взаємозв’язок між «людиною і державою», що дуже 

важливо для повноцінного існування суспільства в цілому. 

 

Зінченко Лілія, НДУ ім. М. Гоголя, 2014 р. 

Кожна людина має право на реалізацію своїх мрій, бажань. Державна служба 

для мене є тим інститутом, який надасть змогу самореалізуватися мені як 

особистості, зайняти своє місце під сонцем. 

Якщо є бажання працювати в державній установі, творити на благо 

і процвітання своєї країни, то чому б і ні? 

Робота на державній службі дасть змогу працювати з людьми, вирішувати їх 

проблеми, відповідати за долі інших. 

На жаль, стан нашої країни сьогодні бажає бути кращим, і можливо, саме 

крапля моєї діяльності допоможе нашим громадянам жити в квітучій країні, 

з високим розвитком економічних та соціальних послуг. 

Не можна залишати поза увагою той факт, що державна служба дає постійне 

місце роботи та заробітну плату як один з показників стабільності, що є поштовхом 

і водночас підґрунтям для подальшого удосконалення і розвитку себе та громадян 

нашої країни. 

 

Воропай Олена, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 

Державна служба насамперед мене приваблює своїм різноманіттям, тобто 

можливістю обрати той вид діяльності, який є для мене найбільш цікавим. Якщо 

говорити в більш конкретному значенні, то державна служба – це можливість 

проявити себе, свої здібності, та в майбутньому бути корисним своїй державі. Мене 

приваблює можливість створювати щось нове, вдосконалювати вже існуючі норми, 

адже наше суспільство постійно «росте», і ми повинні «рости» разом з ним, а може 

навіть бути на крок попереду. Державна служба – це перший крок на шляху до 

вдосконалення держави і суспільства, і я б дуже хотіла брати участь у цьому 

нелегкому процесі. Труднощі на шляху – це лише підказки до того, як і навіщо 

рухатися далі. Мене вони не лякають. Бажаю Вам обрати дійсно тих людей, які 

хочуть змінити нашу державу на краще. Успіхів Вам. 
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Рудич Олена, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 

Вступаючи в доросле життя, я будую місток в своє майбутнє та майбутнє 

моєї держави. Зважаючи на цей рішучий крок, розумію, що від правильності 

обраного вектору залежить доля, благополуччя та загальний життєвий тонус. 

Тому, оцінюючи це рішення як вкрай важливе, обираю для себе державну 

службу як міцний та стабільний фундамент для розбудови власного 

майбутнього. 

Особисто для мене державна служба є не просто одним з векторів 

професійної діяльності: це покликання, відчуття та розуміння державних 

процесів та шанс відчути потреби та настрою нашого суспільства, рухатися 

в зустрічному напрямку до його вимог та побажань. 

Професія державного службовця – це можливість внести цеглинку в 

розбудову своєї країни, стати громадянином, відданим своєму народу. До 

того ж, в наш складний час так важливо бути соціально захищеним, впевненим 

у стабільності своєї професійної діяльності та в завтрашньому дні. Робота 

в державному секторі залежить лише від навичок, вмінь та знань особистості, 

а невтомна праця, відповідальність та зацікавленість в професійній сфері є 

єдиним фактором, що впливає на кар’єрне зростання. 

Державна служба – покликання та професія існує на повазі до особистості, 

гідності, демократизації і є впевненим кроком в стабільне та щасливе життя. 

 

Шимолік Тетяна, ЧНТУ, 2014 р. 

Ми молоді, перспективні, сповнені енергії та життєвих сил покоління, яке 

народилося в епоху перетворень і розбудови нової держави. Тому питання моєї 

власної мотивації щодо того, чи хочу я працювати в органах державної влади є 

зрозумілим. Звичайно хочу! Я молода, амбіційна особа, що хоче реалізувати 

себе в житті, отримати змогу забезпечити себе і свою майбутню сім’ю, а 

головне – хочу змінити становище нашої держави на краще. 

Недарма я обрала юридичний факультет для того, щоб отримати освіту та 

професійні навички саме в галузі права. Тому що, приймаючи «розумні», 

змістовні, доступні в розумінні закони, – можна впровадити їх в життя та 

отримати бажаний, позитивний результат. Своєю роботою, ідеями, 

можливостями, я хочу зробити внесок у розбудову нашої прекрасної держави. 

Як сказала Ліна Костенко: «Життя іде і все без коректур. І час летить, не 

стишує галопу… А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по 

собі…» 
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Ігнатенко Катерина, НДУ ім. М. Гоголя, 2014 р. 

Державна служба дає певний статус у суспільстві і накладає 

відповідальність на особу, яка її здійснює. Для мене державна служба є 

ознакою стабільного майбутнього, високого авторитету у суспільстві 

й усвідомлення своєї важливості і необхідності у вирішенні важливих питань 

державного рівня задля забезпечення кращого майбутнього України та її 

громадян. Як говорить прислів’я: «Під лежачий камінь вода не тече», 

а державні службовці і є тією силою, що підіймають цей камінь, змушуючи 

державу розвиватися та рухатися вперед. Мені хотілося б бути однією з тих 

ниточок міцної, сильної, конкурентної держави України. 

 

Міщенко Світлана, НДУ ім. М. Гоголя, 2014 р. 

Насамперед державна служба означає для мене можливість впливати на 

розвиток власного регіону. Саме державний службовець разом із 

компетентними органами управління можуть вирішувати проблеми, які 

складаються у житті чи то міста, чи то області. Державна служба зараз 

вважається закритим інститутом для багатьох людей. Мені хочеться довести 

протилежне. Я хочу відкрити таємниці державної службі для себе, адже таким 

чином разом з однодумцями можна буде вирішувати багато питань. Державна 

служба для мене означає можливість проявити себе, відкрити свої погляди 

оточуючим, можливість допомогти у вирішенні проблем регіону. 

 

Рябець Лілія, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 

З державною службою я «посередньо» пов’язана ще з дитинства, оскільки 

так склалося, що в мене батько є державним службовцем. Зрозуміло, що робота 

ця непроста. Дуже великий об’єм інформації, якою треба володіти і 

орієнтуватися, велика відповідальність, обсяг роботи, для виконання якої не 

завжди вистачає  робочого часу. І все це відносно за низьку заробітну платню. 

Але склалося так, що мої індивідуальні особливості дали поштовх розвиватися 

в цьому напрямку. Вступивши до університету, я брала участь у різних заходах, 

а з часом стала головою студентської ради факультету, член студентського 

парламенту університету. Звичайно, це ще досить малий досвід в цій сфері, 

проте така робота приносить мені задоволення. Сфера, в якій можна проявити 

себе, яка є стабільною у своєму існуванні просто не може бути не привабливою 

з моєї точки зору. 
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Бречко Єгор, ЧНТУ, 2014 р. 

На мою думку, державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в нашій державі – це один з найкращих шляхів для 

самореалізації людини. Особисто для мене державна служба означає 

можливість не лише професійного та службового зростання, а й відкриває шлях 

до особистого росту. Я вважаю, що робота на державній службі та в органах 

місцевого самоврядування надасть мені можливість проявити та ефективно 

реалізувати свої здібності. Крім того, державна служба (а саме робота в деяких 

структурних підрозділах, відділах) дає можливість постійно контактувати з 

населенням і вирішувати його проблеми. Саме вище зазначені аспекти 

державної служби мене і приваблюють. 

 

Галепа Олег, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 
Наше життя потребує постійних змін. Враховуючи політичну ситуацію 

в Україні, цей феномен яскраво політичний. Саме нам майбутнім державним 

службовцям випадає доля змінити нашу країну на краще, підняти її з колін та 

зробити могутньою державою. Звичайно це не буде з першого робочого дня. 

Оскільки нам ще потрібно багато чого осягнути та набратися досвіду. Своє 

ставлення до державної служби я хочу виразити в цьому вірші: 

Державна служба – це справа нелегка. 

Вона важка, відповідальна, клопітка.  

І в ній немає місця для курйозів, 

Але якщо ми разом, то все зможем. 

І я готовий працювати на країну, 

На нашу любу неньку, Україну. 

І все зроблю, щоб ненька розцвіла 

І голосистою піснею з усіх боків лунала. 

 

Конопльова Ірина, ЧДІЕУ, 2014 р. 

В світі існує багато різних професій, і всі вони однаково важливі. Лікарі 

допомагають хворим, вчителі дають необхідні знання. На мою думку, робота 

державного службовця також є дуже важливою для суспільства та держави 

загалом. Працюючи державним службовцем і маючи необхідні знання та 

навички, можна спробувати змінити життя міста та області на краще. 

Державний службовець – це людина, яка сумлінно виконує свої обов’язки, 

шанобливо ставиться до громадян, керівників і співробітників. Основні 

принципи державної служби – служіння українському народу та демократизм. 

Я не маю відповідного досвіду, але прагну застосувати знання, які маю, та хочу 

спробувати реалізувати себе в цій діяльності. 
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Ведмідь Леся, НДУ ім. М. Гоголя, 2014 р. 

В житті є такі переломні моменти, коли ти стоїш на роздоріжжі і вагаєшся у 

виборі правильного шляху. Такою межею в даний час є закінчення навчання 

та обрання місця майбутньої роботи. Проте я твердо вирішила присвятити себе 

службі в державній сфері. Чому я так вирішила? Відповідь досить проста і логічно 

побудована. Країна наша – досить молода держава, тому в ній немає поки що 

політичної, економічної стабільності. Вона так, як і я, стоїть на роздоріжжі, не 

знаючи, куди прихилитися для свого подальшого розквіту. Ситуація в нашій країні 

мене просто бентежить. А чому це так сталося? На мою думку, в цій ситуації винні 

всі: як народ, так і влада, яка була обрана цим народом. І вирішувати цю складну 

проблему необхідно, не вагаючись і не зволікаючи. Влада не виправдала себе, 

пішов збій системи. І тому, саме молоді потрібно дати можливість щось змінити 

в державі, надавши, так би мовити, «кермо». Саме молоді спеціалісти володіють 

креативністю, ентузіазмом, запасом творчих, духовних, фізичних сил. За своє життя 

я вже багато надивилась помилок, неточностей, огріхів у політичному житті країни, 

тому маю пропозиції і бажання щось змінити, виправити. А ще молоді спеціалісти 

більше розбираються у комп’ютерних системах, сучасніші, а це великий плюс. 

Щодо мене, то я маю історичну освіту, і знаю багато помилок становлення 

незалежності нашої держави і, як-то кажуть: «Хто не знає минулого, той не вартий 

свого майбутнього». Доля країни в руках молоді!!! 

 

Попович Анна, ЧНТУ, 2014 р. 

На мою думку, державна служба, будучи професійною діяльністю державних 

службовців у практичній реалізації завдань та головних функцій держави, не 

втрачає своєї актуальності й престижності і нині. В першу чергу, це пов’язано 

з високими вимогами, що ставляться до осіб, зайнятих у цій сфері, котрі мають 

характеризуватися відповідальністю до своєї роботи, професіоналізмом, широким 

кругозором та світоглядом, суттєвими знаннями і навичками. По-друге, це 

зумовлено підвищеною соціальною значущістю державної служби для належного 

функціонування держави і суспільства в цілому. 

Щодо мене, то за роки навчання на юридичному факультеті моє бажання 

працювати на благо нашої країни лише зросло. Саме робота в державних 

структурах може допомогти багатьом особам не лише отримати бажану професію, 

але й брати участь в процесах державотворення, що мають місце в нашій країні. 

Я впевнена, що праця державного службовця є суспільно корисною, цікавою 

і має значний професійний потенціал. Не слід забувати, що кожен державний 

службовець має бути відданий служінню українському народу, а тому 

дотримуватися не лише принципів законності, справедливості та верховенства 

права, але й зважати на морально-етичні норми, захист прав та інтересів громадян. 

Я вважаю, що, попри все, державна служба є невід’ємною частиною будь-якої 

розвиненої держави, її складовим елементом, без якого вона не зможе забезпечити 

виконання своїх поставлених цілей і завдань. Для мене державна служба, 

безперечно, є привабливою, оскільки дозволяє не лише реалізувати особистий 

і трудовий потенціал, але й зробити власний внесок в поступовий розвиток нашої 

держави, її владних інституцій та працювати на благо своєї країни. 
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Кириченко Ірина, ЧНТУ, 2014 р. 

Що стосується мене, то державна служба є привабливою саме через 

можливість бути професійно задіяною в органах місцевої влади, адміністрації, 

тим самим мати можливість хоча б в деякій мірі брати участь та впливати на 

процеси, що відбуваються в державних організаціях. Державна служба має 

тісний зв’язок з економікою нашої країни, що цікавить мене, як студентку 

економічного факультету. Хочу проявити свої здібності на державній службі та 

на практиці більш зрозуміти економічні процеси в державі, а саме з боку 

органів державної влади. 

 

Ковальська Олена, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 

Я виховувалась у сім’ї, де дідусь, тато та хрещений батько є державними 

службовцями, і тому вони є взірцем для мене у відношенні до суспільної 

роботи. 

На мою думку, державні службовці мають сприяти вдосконаленню 

держави і в залежності від їхнього сумлінного виконання обов’язків, громадяни 

оцінюють ефективність державної політики. Я вважаю, що в сучасних умовах 

для того, щоб державному службовцю стати справжнім професіоналом, йому 

потрібно бути всебічно розвиненим, обізнаним в багатьох сферах, відкритим до 

суспільства та набуття нового досвіду, здатним інноваційно мислити. 

Сучасний державний службовець – це одночасно юрист, економіст, 

психолог, знавець основ соціології, втілювач правил етики та етикету, 

і, головне, він повинен знати свою рідну мову. На жаль, на сьогоднішній день 

у населення враження від контактів з органами влади залишається негативним. 

Найбільше і найчастіше спілкуватися пересічним громадянам доводиться 

з керівниками установ, з представниками місцевої державної адміністрації, 

місцевої ради. І саме отримання неналежної допомоги у випадках звернення до 

установ місцевого рівня формує у населення негативне ставлення до їхньої 

роботи, а звідси і до державної служби в цілому. 

Я вважаю, що сьогодні в органах державної влади має працювати новий 

державний службовець, здатний на основі та в межах закону проявляти 

самостійність, творчість і підприємливість, бути дисциплінованим і готовим на 

особистий ризик заради державної справи, визнавати, дотримуватися та 

захищати права і свободи людини і громадянина. 

Я вірю, що справжня наполегливість та бажання допоможуть мені досягти 

поставленої мети, а саме стати справжнім державним службовцем, задоволеним 

своєю працею. 
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Іващенко Наталія, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. 

Кожен свідомий громадянин розуміє, що стан і розвиток його країни 

залежить від двох чинників: усвідомлення дій населення та правильного 

спрямування цих дій. Державні структури, насамперед, мають можливість 

безпосереднього впливу на розвиток країни. Тому я, як представник молодої 

генерації, хочу жити і працювати у передовій країні. До того ж, маючи досвід 

роботи із населенням (староста групи, член студради, організатор благодійних 

та культурно-масових акцій для жителів міста), розумію всі складнощі та 

позитивні моменти роботи на державній службі. На мою думку, такі установи 

мають безпосередньо контактувати з громадянами своєї країни. Звичайно, 

хочеться допомогти зруйнувати певні стереотипи, що робота державного 

службовця насамперед має бути спрямована на підтримання та покращення 

авторитету провладних структур. 

Для мене зразком політичної діяльності є прем’єр-міністр (у минулому) 

Індіра Ганді, яка виступала та робила все для того, щоб підтримати розвиток 

економіки, зміцнити дружні стосунки з іншими країнами; зруйнувала певні 

стереотипи і, між тим, завоювала авторитет не лише «залізної леді», а й 

турботливої матері. На жаль, сьогодні я ще не досить ґрунтовно ознайомлена із 

завданням та специфікою роботи державних службовців, але маю надію, що 

зможу ліквідувати ці прогалини і зробити свій внесок у розвиток державної 

служби. 

 

Січко Юлія, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015 р. 

«Держава починається з людини», – неодноразово цю тезу висловлювали 

та підтверджували безліч філософів, політологів та державних службовців 

різних епох та національних приналежностей. І вони були праві. В будь-який 

час у будь-якій країні, окрім громадськості, державу та її сьогодення творять 

представники апарату державного управління. Вони всі є вихідцями з народу, 

оскільки на меті кожного є лише одне – така суспільно корисна діяльність, що 

забезпечить максимально ефективне та якісне функціонування всіх органів 

державного управління для відбудови (розбудови) власної держави (в нашому 

випадку – України) і створення найбільш сприятливого «мікроклімату» для 

життя. 

Розбудова країни можлива лише за умов компетентності та високої 

освіченості активних її представників, що мають на меті самовдосконалення та 

підвищення рівня власної кваліфікації як для власного, так і для суспільного 

блага. Саме таку мету я обрала для себе як свідомий громадянин своєї держави. 

Адже кожен з нас бере участь у творенні держави, в якій живемо ми і житимуть 

наші діти. Тому не можна бути байдужим до сьогодення, оскільки, лише коли 

воно щасливе, ми можемо сподіватися на світле та сприятливе завтра. 

Лише наша активність та свідома громадська позиція є запорукою 

щасливої і працьовитої держави з гордим іменем – Україна. 
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Хандога Роман, НДУ ім. М. Гоголя, 2015 р.  

В сучасних умовах, в яких перебуває Україна, постає потреба становлення 

державного апарату та органів місцевого самоврядування, очищення від 

корумпованої бюрократії та тисяч недобросовісних чиновників.  

В такій ситуації виникає низка питань: 

- Що я, як молода людина знаю про державну службу та управління 

державою загалом? 

- Хто ці нові обличчя, які повинні зайняти місце колишніх управлінців? 

- Як я можу змінити ситуацію в країні на краще, поліпшити повсякденне 

життя всіх громадян і себе в тому числі? 

- Хто, якщо не я, буде працювати в органах державного управління? 

Відповідь напрошується сама по собі, адже, оволодівши основними 

аспектами та механізмами роботи органів державної влади, місцевого 

самоврядування, я отримую можливість проявити свої найкращі здібності на 

благо суспільства, здобути авторитет та репутацію. Можливість впливати на 

процеси, що кояться в державі, якщо не на вищому, то хоча б на районному або 

місцевому рівнях, спрямувати ці процеси в правильне русло. 

Підсумовуючи вищесказане, варто наголосити, що державна служба для 

мене – це гарна можливість оволодіти усіма необхідними здібностями для 

покращення ситуації в нашій державі. 

 

Горова Алла, НДУ ім. М. Гоголя, 2015 р. 

В такий нелегкий час, що склався сьогодні, державна служба потребує 

свіжих думок і забезпечення державної служби такими кадрами, які своїми 

зусиллями, старанністю і розумом зможуть запропонувати щось нове, можливо, 

більш відповідально будуть ставитися до своїх обов’язків. 

Державна служба мене приваблює саме тим, що я зможу або хоча б 

спробую допомогти людям, саморозвиватися, проявити свої здібності. Для 

сучасної людини дуже важливо самореалізуватися, використати свій диплом за 

призначенням, а ця сфера діяльності, я вважаю, зможе максимально допомогти 

в цьому. 

Я розумію, що низька зарплата і велика відповідальність з часом, зрештою, 

можуть змінити мої погляди, однак на даному етапі пріоритетною я ставлю 

можливість службового і прогресивного зростання та можливість проявити свої 

здібності, здобути певний авторитет і добру репутацію. 

 

Гоцацюк Максим, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015 р. 

Я досить ретельно досліджував ліберальні реформи Грузії, Сінгапуру. Маю 

значний обсяг ідей щодо їх втілення у Чернігові, області та Україні загалом. 

Єдине, що зупиняє мене від конкретних дій у вказаній сфері – відсутність 

відповідних повноважень. Власне цим державна служба і приваблює, реальною 

можливістю втілити у життя заплановану прозору реформу, в першу чергу, 

у сферу економічного розвитку, легкого ведення бізнесу на прикладі країн 

лідерів рейтингу Doing business. 
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Локоть Надія, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015 р. 

Чесно кажучи, до цієї миті сама назва «державна служба» мала для мене 

холодне та відчужене значення. Здавалося, що зміни країни, які відбуваються 

зсередини, неможливі. Але така ініціатива, як залучення студентської молоді до 

навчання та стажування на державній службі, те, що молоді люди, свіжий 

погляд та свіжа кров потрібні нашій країні – це розправляє крила в мене за 

спиною і дає надію, що з новим поколінням державних службовців в нашім 

ріднім домі відбудуться зміни на краще. 

Чим приваблює? Якщо коротко та скромно – я вірю, що я можу внести свій 

вагомий внесок у розвиток країни, яку я дуже люблю. Прийшов час повертати 

добро. 

 

Хайтова Ганна, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015 р. 

На сьогодні державна служба – це професійна діяльність осіб в різних 

державних органах. Ці люди своєю головною метою ставлять практичне 

виконання завдань та функцій держави. Про це говорить Закон України «Про 

державну службу», але дещо не виконується в українських реаліях. 

Спираючись на власний досвід, робота державних службовців за кордоном має 

такі ж завдання перед собою, як і в Україні, але вирішує їх досить швидко та 

більш практично. Власне для мене державна служба означає зміни. Зміни 

в погляді на ту систему, що маємо наразі: замкнуте коло у пошуку будь-якого 

рішення, будь-якого завдання. Спрощення процесу пошуку рішення, тобто 

залучення максимальних зусиль та ресурсів. Саморозвиток, адже зустрічі 

з новими законами, проектами, політиками дають більше розуміння 

сьогоднішньої картини світу. Реалізація проектів та задумів, що підвищать 

рівень життя українців. Планування та прогнозування наслідків подій або 

результатів діяльності. Підвищення самосвідомості народу та усвідомлення 

власної гідності, культури, історії. Можливість почути та бути почутим 

у вищих органах державного управління. Пошук нового шляху до 

європейського майбутнього і впровадження «української Європи». 

 

Пригара Анастасія, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015 р. 

Як на мене, то найбільший плюс державної служби в тому, що це 

професійна діяльність осіб, яка направлена на практичне виконання завдань 

і функцій на благо народу. Мета полягає в тому, щоб покращити відповідні 

сторони життя та функціонування суспільства. Державна служба дає 

можливість реалізувати себе та застосувати свої вміння на практиці. Оскільки 

зараз в суспільстві нагально постають проблеми розвитку та благополуччя, 

саме державна служба дає можливість удосконалити та розв’язати низку 

питань. Державні службовці активно та безпосередньо розробляють плани, 

програми для вирішення багатьох питань, які гостро постають в сьогоденні. 

Мені б також хотілося працювати та «служити» для народу, для суспільства, 

в якому живу я та моя сім’я. 
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Кобижча Ірина, НДУ ім. М. Гоголя, 2015 р. 

Розвиток і процвітання нашої держави безпосередньо залежить від 

ефективної організації і діяльності громадян, які перебувають на державній 

службі. Особливо в умовах сьогодення. Україна потребує важливих змін, 

відповідальності і наполегливості з боку уповноважених осіб. 

Можливість отримати необхідну підготовку і в майбутньому долучитися 

до лав державних службовців, щоб мати можливість особисто розвивати власну 

країну, сумлінно виконувати свої обов’язки, вносити пропозиції для подальших 

змін на краще – ось чому мене приваблює державна служба. Це можливість 

проявити свої здібності, реалізувати інтелектуальний потенціал для 

покращення структури організації державної служби. 

 

Горна Яна, ЧНТУ, 2015 р. 

На мою думку, державна служба дає можливість професійно зростати та 

проявляти свої здібності, застосовувати їх на практиці. Під час навчання ми 

здобуваємо лише теоретичні знання і, щоб отримати розуміння того, чи 

потрібно це нам у подальшому, необхідне практичне застосування цих знань. 

Майбутнє стажування дасть змогу визначитися з професійною спрямованістю 

та перевірити свою мотивацію. 

Робота на державній службі дасть можливість внести свій «вклад» для 

процвітання рідного міста та області. Система органів місцевого 

самоврядування на даний час є недосконалою. І для досягнення мети інтеграції 

в європейське середовище необхідно провести ряд реформ та змін. Я бажаю 

бути частиною цих змін. Можливо зараз я не маю достатнього досвіду та 

навичок, але робота в департаментах, управліннях чи відділах 

облдержадміністрації дозволить розкрити свій потенціал, набратися досвіду та 

застосувати його у вирішенні проблеми розвитку рідного краю. 

Державна служба для мене – це шанс самореалізації та професійного 

зростання. 

 

Крутій Вікторія, ЧНТУ, 2015 р. 

Державна служба є престижною в наш час, а державний службовець – це 

визнання саме цією людиною, що він є суспільно корисним. Державна служба 

має свій спектр впливу на наше майбутнє та майбутнє наших дітей. 

На сьогодні Україна переживає складні часи. Саме в цей час я хочу бути 

корисною своїй державі. З моєї точки зору як студентки в даний момент, існує 

ряд методів в системі освіти, які б дозволили досягти успіху. 

Саме державні службовці можуть вплинути на наше щасливе майбутнє. 

От тому, я хочу спробувати свої сили, використовуючи здобуті знання під 

час навчання на державній службі. 
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Бухно Наталія, НДУ ім. М. Гоголя, 2015 р. 

На останньому курсі навчання у студентів постає вибір майбутньої роботи. 

Отримуючи педагогічну спеціальність, я б залюбки хотіла працювати у школі. 

Але зважаючи на сьогоднішню ситуацію, становище нашої країни та потребу 

в молодих, відповідальних, наполегливих, амбіційних, творчих працівниках на 

державній службі, мені хотілося б спробувати себе у цій сфері. Я вважаю, що 

майбутнє держави в наших руках і лише наполегливою працею можна змінити 

ситуацію на краще. Хоча всі говорять, що заробітна плата на цих посадах 

маленька, вчителі одержують не більше, але робота на державній службі дасть 

змогу мені хоча б спробувати внести свій вклад у розвиток майбутнього 

України. Не можна обирати роботу лише за заробітною платою. Вона повинна 

реалізувати весь особистий потенціал, подобатися і приносити задоволення. 

Тому мені б хотілося працювати у цій сфері. 

 

 

Бакуменко Ярослав, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015 р. 

В час змін важко знаходитись осторонь, є бажання вплинути на розвиток 

країни, а державна служба відкриває такі можливості. Зокрема, служба в 

управлінні юстиції дає змогу проявити себе та допомагати боротись з такими 

негативними проявами, які несуть деякі громадяни. Проте особисто для мене 

було б найкраще працювати у відділі інформаційного забезпечення та 

комунікації з громадськістю. Ця робота дає можливість спілкування з людьми 

та роз’яснення можливо й непопулярних в цей тяжкий час, але необхідних 

кроків влади, реформ та політики загалом. 

Перш за все для мене головним є саморозвиток, а він можливий лише 

у спілкуванні з людьми, тому державна служба є гарною можливістю для 

зростання в усіх сферах. 

Також, як студент, я зсередини бачив проблеми як вищої, так і середньої 

(як студент пед. вузу) освіти, тому дуже хочеться позитивних змін, у виконанні 

яких я міг би бути корисним. 

Підсумовуючи все вищесказане, держслужба для мене є тією можливістю, 

на яку я досить довго чекав. Тим засобом, за допомогою якого я зможу як 

допомагати людям, зробити свій внесок у розвиток держави, так і продовжити 

саморозвиток і самовдосконалення.  
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Чим мене приваблює державна служба 
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органів місцевого самоврядування,  

державних підприємств, установ і організацій  

(офіційна скорочена назва – Сіверський центр післядипломної освіти) 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 

 серія ДК № 4438 від 13.11.2012. 

 

14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43 

Тел. (0462) 774-312 Факс (0462) 676-052 

Електронна пошта: chcppk@gmail.com 

Інтернет: http://sivertraining.org.ua 

 

 

 

http://www.center.uct.ua/

