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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Серед проблем, що активно постають сьогодні в 

Україні, є проблема етичного регулювання в сфері державного управління. 

Розбудова української держави свідомо пов’язується з формуванням етичної 

діяльності державних управлінців. Протягом останніх десятиліть усе більше 

професійна етика набуває ознак суспільної необхідності, яка породжена в свою 

чергу специфікою професійної діяльності державних службовців.  

Європейські країни від перших кроків реформування державної служби 

прагнуть рухатися шляхом побудови демократичного прозорого управління 

державою та створення якісно нового інституту етичного регулювання 

державної служби, в якому мають забезпечуватися пріоритети 

загальнолюдських цінностей, серед яких головним регулятором має бути 

етична інфраструктура. 

В українському законодавстві на сьогодні маємо майже повну відсутність 

ефективної етичної інфраструктури (механізмів контролю етичних стандартів) 

в органах виконавчої влади. Поняття «етична інфраструктура» в останні роки 

широко використовується для ефективного застосування відповідних етичних 

стандартів. У цій системі важливими є такі елементи: по-перше – політичні 

ініціативи керівництва держави, активізація в законодавчому закріпленні 

етичної регламентації державної служби; по-друге – створення органів для 

здійснення державного моніторингу за виконанням етичних стандартів. 

Формування етичної інфраструктури спрямоване, насамперед, на створення 

дієздатних структур, які б забезпечували якісну етичну підготовку державного 

службовця, контроль його діяльності та науково-методичну підтримку 

розв’язання етичних проблем. Етична інфраструктура характеризує сукупність 

комплементарних механізмів, методів і засобів управління професійною 

діяльністю державних службовців і регулювання відносин, які забезпечують 

формування і функціонування професійної етики.  
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Отже, вищезазначене дає змогу зробити висновок, що етична 

інфраструктура формується в руслі менеджменту людськими ресурсами і в 

контексті організаційної культури державної служби, ядром якої є морально-

етичні цінності. Так, професійна етика державних службовців у країнах 

Західної і Центральної Європи розглядається як практичний інструментарій 

морально-правового регулювання службової діяльності, спрямованої на 

ефективне виконання професійної ролі на благо громадян і суспільства. Її 

базовими принципами виступають служіння, законність й відповідальність, 

чесність, прозорість і відкритість, які представлені в модельному Кодексі 

поведінки державних службовців, рекомендованому Комітетом Ради Європи.  

Проблема формування етики державного службовця викликала широкий 

інтерес в Україні тільки починаючи з кінця 90-х рр. XX ст. Дослідження В. 

Князєва, А. Ліпенцева, М. Логунової, І. Надольного, Н. Нижник, М. Нинюк, О. 

Оболенського, В. Олуйка, Г. Опанасюк, Л. Пашко, М. Пірен, С. Серьогіна, В. 

Цвєткова та інших зробили внесок в розвиток професійно-етичної 

проблематики державної служби. І. Вілента, Л. Воронько, Г. Гамова, О. Губа, 

П. Павленчик, В. Сіверс, Ю. Якименко та інші в своїх роботах розглядають 

окремі аспекти формування етики державного службовця. 

Серед сучасних науковців на необхідності формування професійної етики 

державних службовців наголошують, зокрема, Т. Василевської, Л. Воронько, С. 

Дубенко, О. Коврига, В. Козловський, В. Колтун, О. Крутій, М. Рудакевич, В. 

Цвєтков та ін. Однак, аналіз етичної інфраструктури в контексті організаційної 

культури державної служби, ядром якої є морально-етичні цінності, професійна 

етика державних службовців вимагає більшої уваги до проблем формування 

етики державного службовця, комплексного підходу до вдосконалення 

професійно-етичних складових професії.  

Відзначаючи наявні досягнення та дедалі зростаючий інтерес до 

проблематики формування професійної етики державних службовців серед 

вітчизняних науковців різних галузей знань, слід, однак, підкреслити, що 
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комплексного дослідження етичної інфраструктури в державному управлінні на 

сьогодні ще не набули належного розвитку.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад формування 

професійної етики державних службовців як необхідної умови вдосконалення 

державного управління та розробки рекомендацій щодо їх практичного 

впровадження на сучасному етапі державотворення. 

Досягнення мети зумовило необхідність постановки та розв’язання 

комплексу таких завдань:  

 обґрунтування теоретичних основ професійної етики державних 

службовців; 

 визначення сутності та значення етики державних службовців у 

контексті професіоналізації державної служби; 

 систематизування правових документів державної політики у сфері 

формування етики державних службовців; 

 – аналіз особливостей формування етики державних службовців на 

основі зарубіжного та вітчизняного досвіду державотворення;  

 розкриття напрямків підвищення ефективності етичної освіти 

державних службовців, професійної соціалізації в державному управлінні. 

Об’єктом дослідження є морально-етичні відносини державних 

службовців у процесі їх професійної діяльності. 

Предметом дослідження є основи формування етики державних 

службовців як умови вдосконалення державної служби. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є комплекс 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, методи 

історичного аналізу, емпіричний метод – для збору інформації про 

досліджуваний предмет та виокремлення наукових фактів, що в сукупності 

складають науковий опис етики державних службовців як умови вдосконалення 

державної служби.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

розроблено теоретичні засади формування етики державних службовців, як 

умови вдосконалення державної служби України. Зокрема, основні положення 

наукової новизни одержаних результатів полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- визначення сутності та значення етики державних службовців у 

контексті вдосконалення державної служби, що дозволило уточнити такі 

поняття, як «етика державного службовця», що є системою професійно-етичних 

принципів і норм, які регулюють відносини та діяльність у сфері державної 

служби, «етика державної служби, що є різновидом професійно-інституційної 

етики, яка досліджує стан професійної моралі та «формування етики 

державного службовця», що характеризує процес усвідомлення суспільних 

цінностей, правил професійної поведінки та розвиток характеру особистості 

державного службовця, які відповідають цінностям, правилам та формам 

професійної етики; 

дістали подальшого розвитку: 

- аналіз особливостей формування етики державних службовців на 

основі зарубіжного та вітчизняного досвіду державотворення. Впровадження 

засад етики державної служби стало пріоритетним напрямом адміністративних 

реформ. Крім того об'єктом особливої уваги ЄС є законодавчі та інституційні 

засоби утвердження етики державної служби. Західні країни виявились 

одностайними стосовно того, що необхідними умовами професійної етики 

державних службовців є рівень моральної культури суспільства, політичні 

традиції управління, активність громадянського суспільства, професійна 

чесність вільних ЗМІ. Закордонний досвід реформування інституту державної 

служби свідчить про досить високу самостійну роль етичної поведінки 

державних службовців. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

створюють необхідну основу для системного обґрунтування чинників 

підвищення ефективності державного управління, здійснення заходів щодо 
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оптимізації державної структури, формування етики державних службовців як 

умови вдосконалення державної служби, а також якісного оновлення владно-

суспільних стосунків і створення позитивного іміджу держави. Застосування 

вироблених автором дослідження пропозицій в діяльності органів державної 

влади сприятиме покращенню якості їх управлінських послуг, підвищенню 

рівня відкритості і прозорості влади, налагодженню ефективного зворотного 

зв’язку влади і громадськості, що в цілому сприятиме підвищенню довіри 

населення до влади. 

Апробація результатів роботи. Дослідження пов’язано з науково-

дослідною роботою кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту Національного університету цивільного захисту України. Результати 

дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції та на 

засіданнях кафедри. 

У першому розділі проведено теоретичний аналіз проблеми формування 

етики державної служби України, охарактеризовано етика державного 

службовця як професійний вид етики, надано загальну характеристику 

морально-психологічному клімату як основи етизації державної служби 

України, розкрито закордонний досвід функціонування етики державної 

служби. 

У другому розділі проведено аналіз стану формування етики державних 

службовців України на сучасному етапі, охарактеризовано нормативно-правова 

база етики державної служби України, розкрито моральні засади формування 

етичної поведінки державного службовця, проведено аналіз дослідження 

сучасного стану етики державних службовців України. 

У третьому розділі визначено шляхи вдосконалення процесу формування 

етики як умови вдосконалення державної служби України, розкрито роль 

етичної інфраструктури у формуванні професійної етики державних 

службовців, охарактеризовані етична соціалізація державних службовців як 

основний шлях вдосконалення держаної служби. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Етика державного службовця як професійний вид етики 

 

Управлінська діяльність державних службовців являє собою складну 

систему взаємин з державою з громадянами всередині самої професійної групи. 

З державою з приводу виконання державними службовцями делегованих їм 

повноважень. З громадянами в питаннях захисту їх прав і законних інтересів та 

опосередкування їх відносин з державою. Всередині самої соціально 

професійної групи для досягнення цілей держави, створення здорового, 

продуктивного морально-психологічного клімату на робочому місці і умов для 

самореалізації кожного із службовців. 

Управлінський процес не може бути повною мірою ефективним, якщо 

його вибудовувати тільки на знеособлених принципах управління, особливо 

раціональної бюрократії, на холодно-розумних, прагматичних засадах без 

зайвих емоцій і почуттів. Формально-правові, утилітарно-прагматичні підходи, 

нові інформаційні технології в системі управління недостатні. Без духовно-

моральної складової вони мертві. Перш, ніж прийняти рішення, необхідно 

прорахувати його найближчі й віддалені наслідки для мають до нього 

відношення людей, уявити собі всю тяжкість морального тягаря зобов'язань, які 

покладаються на виконавців в результаті прийняття рішень, оцінити ступінь 

відповідальності, в тому числі моральної, за результати прийнятого рішення . 

Правові норми, що регулюють складну систему взаємовідносин 

державних службовців, також зачіпають лише основні процедури та операції 

діяльності державного службовця. Поза межами їх дії залишається безліч 

ситуацій, що не піддаються правовій оцінці. Чим вища кваліфікація і статус 

посадової особи, тим менший стандартизованість відрізняється процес 
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вирішення завдань. Відповідно, виникає можливість вибору варіанта рішення 

на основі особистого розсуду. А це – поле дії моральних чинників, тут мають 

значення сила громадської думки і внутрішні регулятори. 

Таким чином, етичний момент пронизує всі сторони діяльності та 

поведінки державного службовця. Цим визначається актуальність і особлива 

практична значимість вивчення етики державних службовців. 

З часів Аристотеля поняттям «етика» (від грецького – звичка, норов, 

звичай) позначається філософська наука, об'єктом вивчення якої є мораль, 

моральність як форма суспільної свідомості, як одна зі сторін життєдіяльності 

людини, специфічне явище суспільного життя. 

Різноманіття видів професійної діяльності, де об'єктом праці стає 

безпосередньо людина, зажадало вироблення особливих професійних етичних 

кодексів, заломлюючих прийняті в суспільстві моральні вимоги і виробляють 

свої норми поведінки. Так стали виникати різні види професійної етики. Етика 

державного службовця – один з молодих видів професійної етики, витоки якого 

відносяться до часу становлення державності. Соціально-правовий статус 

даного виду етики обумовлений особливими відносинами і зобов'язаннями з 

державою та її громадянами. 

Етика – це кодекс поведінки, що включає етичні принципи і норми, що 

виражають моральні вимоги до моральної сутності державного службовця; це 

система загальних цінностей і правил, що регулюють взаємовідносини на 

державній службі між керівниками і підлеглими, колегами в процесі їх взаємної 

діяльності, спрямованої на створення нормального морально-психологічного 

клімату в трудовому колективі. 

Ґрунтуючись на пануючій в суспільстві моралі, професійна етика 

державного службовця виробляє свою систему етичних принципів і норм. 

Етичні принципи дають загальні орієнтири, напрямок, забезпечуючи цілісність 

і життєздатність державної служби, як системи, і висловлюючи її вищі цінності. 

Етичні норми наказують певний стиль поведінки, містять обмеження, 

рекомендації, заборони, будучи як би гарантією того, що люди можуть 
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покладатися один на одного в досягненні загальних цілей, уникати конфліктів 

на особистому ґрунті. 

Етична норма є однією з найбільш простих форм моральної вимоги. З 

одного боку, етична норма виступає як елемент моральних відносин, а з іншого 

– як форма моральної свідомості, проявляючись у вигляді веління самому собі, 

що вимагає неухильного виконання, виходячи з власних уявлень про добро і 

зло, обов'язок, совість, справедливість. У процесі розвитку людства етичні 

норми у формі загальнолюдських цінностей виробляються кожним 

суспільством, кожною особистістю окремо. На цій основі можна виділити 

загальні, загальні, групові та особистісні етичні норми. 

Загальні етичні норми виражають загальнолюдські моральні вимоги 

гуртожитку. Вони сформульовані в «золотому правилі моральності» (роби по 

відношенню до інших, як ти хочеш, щоб поступали по відношенню до тебе). 

Загальні норми поширюють свої вимоги на всіх членів даного суспільства, 

виступаючи засобом оформлення, регулювання, оцінювання відносин та 

взаємодії людей. У процесі первинної соціалізації кожна людина включається в 

різні соціальні групи, будучи одночасно членом п'яти-шести таких груп. 

Поступаючи на державну службу, він входить в колектив, що представляє 

собою досить складну систему формальних і неформальних груп, кожна з яких 

встановлює свою власну систему цінностей і виробляє на їх основі свої етичні 

кодекси. Між цими кодексами завжди існують невідповідності, а іноді й 

протиріччя. 

Групові норми забезпечують включення індивіда до групи, в процеси та 

механізми групової взаємодії, впливають на всі види поведінки людини, в тому 

числі і тоді, коли він стає членом іншої групи. Державний службовець в 

колективі засвоює задані і виробляє особистісні норми, наказує особистісну 

позицію і форми соціальної поведінки, в яких він існує як особистість. 

Особистісні норми виступають як характеристика суб'єктивного світу людини, 

співвідносяться з його поданням про самого себе. Проходження особистісним 

нормам пов'язане з почуттям самоповаги, високою самооцінкою, упевненістю в 
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своїх діях. Відступ від них супроводжується почуттям провини, самоосуду і 

навіть порушенням особистості. 

Таким чином, поведінка державного службовця складно детерміноване. 

Воно управляється за допомогою як зовнішніх економічних регуляторів 

(загальнолюдські цінності, панівна в суспільстві мораль, групові норми), так і 

внутрішніх механізмів саморегуляції (самосвідомість, самооцінка, мотиваційна 

сфера, установки, на основі яких формуються особистісні норми). Зовнішні і 

внутрішні регулятори знаходяться між собою в складній взаємодії. У кожен 

момент вони представляють державному службовцю право морального вибору 

на основі пропонованих до нього вимог. Людина високої моральної культури, 

громадянські орієнтований, соціально активний, мотивований на високоякісне 

виконання своїх службових обов'язків, керується, насамперед, поняттям боргу, 

загального інтересу і гуманності, складовими зміст його особистісних норм. 

Люди з розмитими моральними цінностями легко адаптуються до вимог груп з 

відхиляється цілями та корпоративними інтересами. 

Корпоративна етика державних службовців – це результат усвідомлення 

ними своєї приналежності до особливої соціально-професійної групи людей. 

Дана група володіє делегованими державно-владними повноваженнями і 

реальними можливостями впливати на стан справ у країні. Внаслідок цього 

формується почуття підвищеної відповідальності, перспективне мислення, 

прагнення і здатність до обліку багатьох фактів і можливих наслідків своїх дій. 

Проблема етики та моралі в державному управлінні для України є новою, 

й обумовлено це тим, що за попередньою системою влада вважала державного 

службовця ―гвинтиком у великому механізмі‖, чим звільняла його від 

дотримання певних етичних норм. При цьому у своїй діяльності державний 

службовець керувався такими принципами, як чітке виконання директив 

зверху, відчуженість у спілкуванні, формальне ставлення до людей. Ці 

принципи зайшли в очевидну суперечність з вимогами сьогодення, основними 

критеріями яких є компетентність, досвідченість, уміння аналізувати, 

доступність i тактовність у спілкуванні, повага до особистості, допомога 
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громадянам у вирішенні проблем. У ході реформування розвитку державної 

служби одним з першочергових завдань є розробка норм і вимог сучасної етики 

державної служби. Ключовими засобами регулювання й контролю 

управлінської діяльності та поведінки державних службовців, що забезпечують 

досягнення цієї мети, є право й мораль. Адже якщо людина, професіонал, не 

має стійких моральних позицій, зорієнтованих на державні інтереси, результати 

її діяльності будуть негативними для суспільства. Тобто вона працюватиме 

цілком професiйно, але в особистих чи групових інтересах. Такий 

професіоналізм може стати руйнівним для держави.  

Мораль – це система норм і принципів, що регулюють поведінку людей з 

позицій добра і зла, справедливого і несправедливого. Основна суспільна 

функція моралі полягає в регуляції людської поведінки та між людських 

стосунків. Вона виконує поза інституційну та нормативну регуляцію. Моральні 

цінності й норми, що мають відношення до державної влади та її інститутів, у 

сукупності становлять етику державного управління.  

Етика державного управління – нормативна основа державно-владної 

діяльності, що торкається таких основних проблем управління, як 

справедливий соціальний устрій суспільства і держави, взаємні права та 

обов’язки керівників і громадян, фундаментальні права людини і громадянина, 

розумне співвідношення волі, рівності й справедливості.  

Основними завданнями етики державного управління є: розробка і 

впровадження в сучасну практику державного управління нових 

методологічних підходів філософської культури на рівні сучасної 

гуманістичної думки; обґрунтування моральних норм та цінностей у системі 

державного управління. Етика державного службовця – це система придатних і 

глибоко усвідомлених норм поведінки, певний порядок дій, правил взаємин і 

принципів державно-службових відносин, що належать даному суспільству і є 

нормами загальнолюдської моралі. Професіоналізм і ефективність роботи 

державного службовця – це показник його моральності, вірності своєму 

професійному обов’язку.  
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Етичні норми існують поза межами поведінки, яку можна оцінити з 

правової точки зору. Етична норма поведінки державного службовця – це 

елементарна форма моральної вимоги, яка є певним взірцем поведінки, що 

відбиває встановлені потреби людського співжиття й відносин та має 

обов’язковий характер. Основними рисами етичних норм є: імперативність, 

тобто обов’язковість, яка має не гіпотетичний, умовний, а категоричний 

характер; здатність до універсалізації.  

Професійна діяльність державних службовців висуває певні вимоги до 

морального обліку особистості службовців. Н. Янюк, конкретизуючи 

визначення [93, с. 30] професійної моралі, підкреслює, що державна служба 

виявляється у вигляді особливостей свідомості, взаємовідносин і поведінки 

професіоналів. Т. Василевська акцентує увагу на тому, що професійна мораль 

являє собою сукупність моральних цінностей, норм, форм поведінки, що 

виникають у професійній сфері. [9, с. 52]. 

У наукових дослідженнях та практиці часто поняття "професійна мораль" 

і "професійна етика" вживається як тотожні. Однак кожен із цих термінів має 

своє значення. За визначенням Р. Апресян, "Професійна мораль" це певна 

стихійність, відсутність намірів у створенні професійних норм і відповідної 

мотивації. [3]. Професійна етика, що влучно підкреслено таким автором, як Т. 

Василевська, вирізняється: усвідомленою ретельною розробкою професійно-

етичних норм; побудовою та фіксацією в етичному кодексі системи 

взаємозалежних цінностей, принципів і норм. [9, с. 52].  

Дослідник Р. Апресян пропонує свій підхід до розрізнення професійної 

моралі та професійної етики, виділяючи такі складові:, як професійний етос та 

професійна етика. Це порівняння стихійного та раціоналізованого у 

професійній моралі [2]. 

Такий автор, як М. Рудакевич, вважає наведене визначення неповним, 

оскільки воно не відображає практичне впровадження кодексу, тобто 

поведінкову практику представника професії. Вона доповнює його двома 

елементами: інструментами (інституту правил і процедур морального дискурсу, 
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оцінювання рішень і дій та їх реалізації) та  сукупністю морально-професійних 

якостей і навичок [77, с. 87]. 

Крім того, як підкреслює М. Рудакевич, поняття "професійна етика" 

вживається в різних значеннях: як характер і тип суспільної дії та суспільних 

відносин за участю певної професійної групи, що відповідає вищим нормам 

моралі; як набір конкретних норм і принципів поведінки окремої професійної 

групи; як різновид соціальної теорії [77, с. 85]. Т. Василевська вказує на те, що з 

особливістю професії пов'язана і етика державного службовця, яка виявляє 

специфічні вимоги до моральності. [9, с. 53].  

У науковій літературі наводиться такі визначення етики державного 

службовця. О. Оболенський вважає, що етика державного службовця як 

система норм поведінки, порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-

службових відносинах, які являють собою сукупність найбільш придатних, 

глибоко усвідомлених і конкретизованих [57, с. 392]. В. Марцин зазначає, що 

етика державного службовця це обґрунтування внутрішнього, сутнісного 

порядку, що характеризується принципами і ціннісними установками [44, с. 33]. 

Т. Василевська, підкреслює, що етика державного службовця це етичні 

принципи і норми, що виражають у загальній формі моральні вимоги до 

моральної сутності державного службовця [9, с. 58]. Визначення етики 

державного службовця, як "сукупність узгоджених моральних норм і правил 

індивідуальних і спільних дій, які відповідають конституційним цінностям і є 

оптимальними з погляду мети професійної діяльності, а також способів її 

досягнення" надає М. Рудакевич [70, с. 8]. 

Однак, крім норм і правил, як зазначає Т. Василевська, етика державного 

службовця включає в себе цінності, принципи. Вона не погоджується з 

винесенням конституційних цінностей як абсолютного підґрунтя етики 

державного службовця. Вона вважає, що такою "доконечною" основою мають 

бути загальнолюдські моральні виміри [9, с. 58-59].  

О. Оболенський підкреслює, що необхідність відповідати як положенням 

Конституції і чинного законодавства, так й моральним принципам і нормам, є 



           

 

17 

проблемою професійної етики державного службовця. При цьому етичний 

кодекс, яким державні службовці повинні керуватися, не просто спирається на 

загальноприйняту мораль, а й конкретизує її вимоги відповідно до специфіки 

службової діяльності, неординарних обов'язків і повноважень, що 

покладаються на них. [57, с. 392].  

Таким чином, як узагальнює З. Левченко, таке поняття, як етика 

державного службовця постає як вид професійної етики, що являє собою кодекс 

поведінки, який прописує певний тип людських взаємин, що є оптимальним з 

погляду виконання державними службовцями їхньої професійної діяльності, а 

також соціально-філософське тлумачення культурно-гуманістичного 

призначення професії. [42, с. 597-598] 

Потребує розрізнення такі поняття, як "етики державної служби" та 

"етики державного службовця, як вважає М. Рудакевич. Етика державної 

служби – це різновид професійно-інституційної етики, яка досліджує стан 

професійної моралі і проблеми її функціонування: систему цінностей, норм, 

характер відносин і моральні засади діяльності, культуру та інститути даної 

професійної групи. Етика державного службовця характеризує професійну 

моральну свідомість і самосвідомість, спосіб мислення та особливості 

поведінки, що відповідають критеріям загальнолюдської моралі, суспільним 

цінностям, спеціальним професійним моральним вимогам і цілям службовця та 

забезпечують належне виконання ним морального обов'язку [70, с. 44-45]. 

Дослідниця Т. Василевська визначає етику державного службовця, по-

перше, як ступінь інтеріоризації державним службовцем вимог, по-друге, як 

систему професійно-етичних вимог до державного службовця, що висуваються 

суспільством, державою, професійною групою, організацією та самим 

суб'єктом, які базуються на усвідомленні професійного призначення та 

ціннісних засад держслужби [9, с. 59]. 

У Загальних правилах поведінки державного службовця виділяють такі 

компоненти в етиці державного службовця, як мотиваційний (ставлення 

службовців до держслужби, прагнення до самореалізації та досягнень, 
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моральнісних і професійних установок й інтересів); когнітивний (знання про 

професійну етику, нормативно-правові документи, що регулюють службове 

становище); регулятивний (позитивне ставлення до осіб, з якими здійснюються 

професійні взаємодії, обов'язковість і відповідальність перед ними); емоційно-

вольовий (здатність до співпереживання, задоволеність роботою, 

ініціативність) [67]. 

Ще одне поняття потребує уточнення для цілей нашого дослідження, це 

поняття формування професійної етики державних службовців. За визначенням 

різних авторів, це процес становлення професійної моральної свідомості, 

набуття досвіду моральної діяльності та етичного спілкування, а також 

самовиховання морально-професійних якостей, що є складниками його 

професіоналізму. Він являє собою інтерналізацію суспільних і специфічно-

професійних цінностей та норм професійної поведінки, які реалізуються в 

спільній практичній діяльності. Дослідження Л. Кольберга показали, що процес 

формування професійної етики здійснюється поетапно: 1) до- (прото-) 

конвенціональний рівень, 2) конвенціональний, 3) постконвенціональний 

рівень Динаміку цього процесу відображається в контексті стадій 

соціокультурної еволюції моральної свідомості [80, с. 12]. 

Р. Де Джордж відмічає, що різниця між другим та третім рівнем 

морального розвитку не обов'язково міститься в їхньому змісті. Різниця полягає 

в мотивах визнання ними дій правильними чи неправильними. Можна просто 

визнавати певні правила та норми, як це відбувається на другому рівні розвитку 

моральної свідомості; а можна ставити перед собою питання – чому слід 

дотримуватися цих норм, чи не є деякі з них справді неприйнятними. [22, с. 51-

52].  

Умовою демократичного державного управління, яке б користувалося 

повагою в суспільстві, є безпристрасні державні службовці, які володіють 

сучасними професійними знаннями і діють у межах закону. Правовий порядок, 

щоденна практика законності великою мірою залежать від поведінки 

державних службовців, їх ставлення до своєї праці, способу їхнього життя, 



           

 

19 

адже широке оточення постійно формує свою оцінку про них і, відповідно, до 

всього того, що пов’язано з державним управлінням.  

Державний службовець живе не лише сам по собі. Його особа, 

індивідуальність, людські якості служать прикладом, формують точку зору і є 

певним орієнтиром для оточуючих. Високі вимоги до державних службовців 

обумовлюють гарантію нормальних умов їхньої діяльності, особливу 

підвищену захищеність особи. Одночасно цей захист є однією з найважливіших 

гарантій авторитету відомства, довіри і поваги до нього з боку суспільства.  

Люди, які виконують посадові функції, повинні мати підвищену 

захищеність. Проте вона не є привілеєм, який би порушував принцип 

рівноправності громадян. Офіційна особа не може користуватися своїм 

винятковим службовим становищем для неправомірних дій. Особлива 

актуальність етики державної служби обумовлена тим, що питання етики, норм 

і правил поведінки державних службовців раніше не регулювалися 

спеціальними нормативними актами. Правила і стандарти поведінки 

чиновників частково регулювалися окремими положеннями різних 

нормативних актів, а в радянський період – партійними та урядовими 

постановами.  

Сучасний державний службовець – це людина, що виконує свої 

професійні обов`язки в ринкових умовах, зважаючи на соціально-економічні та 

духовні зміни в суспільстві. Тому важливо, щоб він не лише розумів 

закономірності соціально-економічних процесів, міг працювати з інформацією, 

планувати та прогнозувати наслідки діяльності свого підрозділу, а й умів 

працювати з людьми. Практика свідчить, що результативність роботи будь-якої 

соціальної організації на 80 відсотків залежить від бажання людей працювати, 

їх взаємин у ході ділових контактів, уміння спілкуватися. 

Т. Василевська підкреслює, що розуміння ролі і знання механізмів 

спілкування сприяло виникненню управління як функції по керівництву 

людьми і галузі людського знання, що допомагає здійснити цю функцію [6, с. 5-

6]. Підраховано, що сучасний управлінець витрачає від 50 до 90 відсотків часу 
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для того, щоб реалізувати свою роль в міжособистісних взаєминах, 

інформаційному обміні, процесах прийняття рішень та виконання 

управлінських функцій планування, організації і контролю. 75 відсотків 

американських, 63 відсотки англійських, 85 відсотків японських підприємців 

вважають, що погане спілкування, відсутність взаєморозуміння є головною 

перешкодою на шляху досягнення ефективності в їхній діяльності.  

Набуття навичок комунікативної компетентності – важлива складова 

професійної підготовки державних службовців. Під комунікативною 

компетентністю особистості ми розуміємо наявність необхідних психологічних 

знань, соціальних настановлень, умінь і досвіду у сфері міжособистісного та 

між групового спілкування. Необхідними кожній людині знаннями та вміннями 

нам вбачаються ті, що допоможуть їй жити повноцінним, цікавим, насиченим 

життям на благо своє та інших людей. Головним компонентом комунікативної 

компетентності можна вважати ті комунікативні якості, які притаманні людині і 

характеризують її потребу в спілкуванні. Іншою складовою комунікативної 

компетентності є комунікативні здібності людини, тобто її вміння 

налагоджувати контакти і процес спілкування, здатність управляти цим 

процесом (проявляти активність у потрібний момент, брати на себе ініціативу в 

спілкуванні, активно реагувати на стан партнера і впливати на нього, уміло 

застосовуючи різні прийоми), уміння представити себе, вловлювати, правильно 

оцінювати свою реакцію і реакцію партнерів у ході спілкування та при змінах у 

ситуації. Люди різного віку, освіти, культури, різного рівня психологічного 

розвитку, з різним життєвим та професійним досвідом відрізняються один від 

одного за своїми комунікативними здібностями. У цілому комунікативна 

компетентність проявляється як знання норм і правил спілкування, оволодіння 

його технологією, використання в повному обсязі комунікативного потенціалу.  

Етика державного службовця та комунікативна компетентність пов’язані 

між собою. Це свідчить про те, чи вміє службовець, перш ніж вступити у 

спілкування з іншими, визначити свої інтереси та співвіднести їх з інтересами 

партнера, оцінити свого партнера як особистість, вибрати таку техніку та 
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прийоми спілкування, які найбільше підходять саме для цієї ситуації, саме для 

спілкування з цим партнером. Має значення вміння людини контролювати хід і 

результати спілкування, правильно завершити акт спілкування. Тому набуття 

навичок комунікативної компетентності є важливою складовою професійної 

підготовки кадрів державного управління. 

Отже, за результатами теоретичного аналізу уточнено сутність і зміст 

понять "етика державного службовця", "етика державної служби", "формування 

етики державного службовця". Етика державного службовця – це система 

професійно-етичних принципів і норм, що регулюють відносини та діяльність у 

сфері державної служби. Етика державної служби – це різновид професійно-

інституційної етики, яка досліджує стан професійної моралі і проблеми її 

функціонування: систему цінностей, норм, характер відносин і моральні засади 

діяльності, культуру та інститути даної професійної групи, які забезпечують 

гуманність, професіоналізм і доброчесність державних службовців у їх 

служінні громадянину, суспільству, державі. Поняття "формування етики 

державного службовця" характеризує процес усвідомлення суспільних 

цінностей, правил професійної поведінки та розвиток характеру, що відповідає 

цінностям, правилам та формам професійної етики. 

Таким чином, в умовах реформування системи державної служби в 

України саме висока квалiфiкацiя, професiйнi та моральнi якостi службовцiв є 

одним з найважливіших чинників створення ефективної системи державної 

влади, що вiдповiдає стандартам правової держави. 

 

1.2. Морально-психологічний клімат як основа етизації державної 

служби України 

 

Від налагоджених взаємодій у професійних колективах значною мірою 

залежить успішність та ефективність діяльності будь-якої організації, установи. 

Професійна етика державних управлінців розглядає службові відносини з 
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позиції збереження людяності та налаштованості на якісний кінцевий продукт 

державно-управлінської діяльності. 

Основою побудови колективних взаємодій, які спроможні привести 

організацію до успішного вирішення професійних завдань, є усвідомлення того, 

що всі структурні ланки організації складають єдину схему, тобто необхідним 

є: успішне функціонування всіх служб; правильна, з урахуванням етичних 

вимірів, побудова взаємостосунків між колегами. 

Кожний співробітник є унікальною цінністю для організації. Працівники 

це найважливіший ресурс організаційного розвитку та втілення в життя нової 

моделі управління. Нині свою доцільність доводить формування організації 

таким чином, щоб працівник був у змозі усвідомити власні можливості, 

повністю використати їх згідно з наявним потенціалом, що дало б змогу 

підвищити дієвість функціонування організації в цілому, ефективність 

діяльності та можливості для самореалізації кожного співробітника. 

Ідентифікація себе з колективом дає службовцю відчуття морального зв'язку, 

який позначає особливе ставлення до членів колективу і передбачає вияв до них 

довіри, доброзичливості, лояльності, чесності, солідарності та готовності 

допомогти. 

Кожна організація встановлює свою власну систему цінностей, яка 

складає організаційну культуру або своєрідне моральне обличчя організації. 

Організаційна культура – сукупність найбільш важливих принципів, прийнятих 

членами організації, заявлених організацією цінностей, які задають людям 

орієнтири їхньої поведінки, та норм, які практикуються у відносинах і 

діяльності членів організації. 

Організаційна культура органів та установ виконавчої влади формується 

й розвивається і свідомо, і стихійно. Вона може підсилювати або послаблювати 

моральний потенціал дій працівників. Організація, яка налаштована на 

підтримку етичних засад професії, зазвичай дбає про створення умов та 

структур, які заохочуватимуть та полегшуватимуть дотримання державними 
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службовцями етичних стандартів. Організаційна культура формує моральну 

атмосферу в колективі. 

Морально-психологічний клімат колективу це стійкий емоційно-

моральнісний його стан, в якому відображаються типове для колективу 

ставлення до справи, цілей і мотивів у сумісній діяльності, домінуючі настрої, 

відносини, суспільна думка, звичаї, моральні та інтелектуальні настанови і 

поривання людей, ставлення один до одного, до найважливіших матеріальних і 

духовних цінностей, дух колективу. 

Організаційна культура, що формує клімат у колективі, складається з 

таких чинників: формальної легітимної організаційної культури, яка опирається 

на офіційно прийняті закони та кодекси; тіньової, реальної організаційної 

культури, яка визначається реальними цілями, змістом діяльності та характером 

взаємин людей. 

За визначеннями дослідників, що вивчають організаційну поведінку, 

установки і цінності культури організації повинні якщо не поділятися, то 

принаймні прийматися більшістю членів організації, зокрема, по-перше, вищим 

керівництвом організації, яке стоїть у витоків культури, – його заяви, 

безпосередня або опосередкована демонстрація ставлення до певних цінностей 

мають значний вплив на працівників, по-друге, вищим ешелоном управлінців, 

їхні вчинки служать «лакмусовим папірцем» закликів до підвищення якості 

надання послуг та етичної чутливості до розв'язання професійних проблем, по-

третє, працівниками, а саме від ступеня впливу культури на їх поведінку і від 

ступеня спільності поширених серед них установок і цінностей культура 

характеризується як відносно «сильна» чи «слабка». 

Ключову позицію в процесі формування морально-психологічного 

клімату займає керівник. Від його вміння правильно вибудувати відносини з 

персоналом, здатності розбиратися в людях, вибудовувати коректне 

спілкування, бути психологічно компетентним залежить налагодження 

сприятливої атмосфери в організації. Загальними етичними настановами 

взаємодії керівника з підлеглими є такі, як повага до особистості підлеглого, 
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тактовність, жорсткий самоконтроль, уважне ставлення до своїх особистих 

якостей, а також обґрунтованість вчинків з точки зору норм моралі та 

професійної етики. 

М. Вудкок, Д. Френсіс вказують на те, що кожен співробітник несе 

відповідальність за клімат у команді, яка робить спільну справу. Створення 

товариської атмосфери в організації зумовлюється й існуванням та 

підтриманням етичних норм [17]. Р. Едлем підкреслює, що існують чотири 

головних сфери взаємин у колективі, у яких можуть виникнути проблеми, а 

саме це різне розуміння кінцевої мети, розподіл ролей, методика роботи в групі, 

між особисті відносини [24, с. 56]. Між особисті відносини (між особисті 

сприйняття, сумісність, конфлікти тощо) становлять суттєвий фактор побудови 

сприятливого мікроклімату в колективі, їхня гармонійна побудова дає змогу 

організації ефективніше функціонувати. Спільність цілей, ціннісних 

пріоритетів, ставлення до справи та до оточуючих, що виявляються в діяльності 

та відносинах членів колективу, формують професійну сумісність. 

Л. Мельник, вивчаючи морально-психологічний клімат у колективі, 

підкреслює, що він залежить від правильної розстановки кадрів, за якої 

передбачається врахування певних моментів. А саме, особливостей колективу 

(традицій, моральних пріоритетів, віку співробітників, рівня їхньої кваліфікації 

тощо), рівня професіональної придатності працівника та особливих якостей 

кандидата, його здатності швидко адаптуватися до умов діяльності [45, с. 79]. 

Незадоволеність спільною діяльністю, спілкуванням, відсутність 

ефективного керування, невпевненість у справедливому та коректному 

ставленні до себе, нечіткі визначення цілей та розподіл завдань призводять до 

порушення колективного взаємозв'язку. Л. Мельник, розглядаючи управлінське 

спілкування, яке він характеризує як таке, що викликано необхідністю 

здійснення управлінських функцій з урахуванням зворотного зв'язку, виділяє 

рівні такого спілкування в організації. Це такі, як, субординаційний рівень 

спілкування між керівником і підлеглим, між керівниками та виконавцями, між 

керівниками різних рівнів; в основі цієї форми спілкування лежать 
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адміністративно-правові норми, службово-товариський рівень спілкування між 

колегами, в основі якого адміністративно-моральні норми та дружній рівень 

спілкування між колегами, керівником і підлеглим. Таке спілкування базується 

на морально-психологічних нормах взаємодії [45, с. 97]. Загальний етичний 

принцип спілкування формулюється у відповідності до «золотого правила 

етики», а саме «стався до свого колеги так, як би ти хотів, щоб він ставився до 

тебе» [45, с. 77]. 

За даними В. Марцин, Л. Мельник, О. Крутій, Т. Хомуленко показниками 

сприятливого морально-психологічного клімату в колективі вважаються такі, як 

зрозумілі всім членам колективу цілі діяльності, чіткий розподіл обов'язків, 

прийняття рішень у робочому порядку, набуття керівником статусу 

неформального лідера, робота без невиправданих штурмів, відсутність 

плинності кадрів, невимушена атмосфера спілкування, активне обговорення 

питань, вільне висловлення власних думок, поважливе ставлення до позиції 

інших, обговорення спірних позицій і знаходження правильного групового 

рішення, відсутність особистих випадів при критичних зауваженнях [37; 38; 44; 

45; 90]. 

В. Колтун розглядаючи соціально-етичний потенціал державної служби, 

відмічає такі основні етичні правила взаємодії між колегами, як 

доброзичливість, неупередженість, впевненість у собі, скромність, 

відповідальність, відповідальності у виконанні спільної роботи (якщо цього не 

зробив керівник, спробуйте зробити це самі), самокритичність, толерантність; 

комунікабельність, дотримання правил ділового етикету [34]. 

Так, за дослідженнями авторів, вагомими моральними принципами 

побудови відносин у колективі стають доброзичливість, чесність і 

взаємодопомога. Моральні зв'язки, солідарність і взаємодовіра поєднують 

службовців із колегами, дають їм відчуття групової належності, лояльності, 

посилюють ідентифікацію працівників із своїм колективом. Відкритість до 

спілкування, вияв скромності за належної самоповаги та впевненості в собі, не 

перебільшення власної значимості та ділових можливостей, виконання 
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обіцянок, готовність у разі потреби звернутися за допомогою, або, у свою 

чергу, допомогти колегам, визнання власних помилок стають способами 

підтримки етичних відносин між «субординаційно рівними» співробітниками 

[34; 37; 38; 44; 45; 90]. 

Увага до етичного компоненту професійного життя, бажання 

практикувати етично коректні відносини в колективах державних службовців 

спроможні призвести до подвійного ефекту. А сааме, створити сприятливу 

морально-психологічну атмосферу в організації, що дасть змогу розкрити 

професійні можливості кожного співробітника більш яскраво та сприятиме 

підвищенню ефективності трудових зусиль та підтримати у співробітників 

почуття власної гідності, зробити їхнє перебування в колективі комфортним та 

повноцінним. Задоволення працівників перебуванням у колективі, спільною 

діяльністю зміцнює колективні відносини. 

Стратегією, що набуває популярності в сучасному внутрішньо-

організаційному менеджменті, є командна діяльність, за якої взаємна 

підтримка, добровільна робота в групі, взаємозамінність зумовлюється 

спільними консолідуючими інтересами та цілями групи. Вважається, що 

діяльність управлінських команд у сфері державної служби дає змогу значно 

покращити розв'язання міжгалузевих управлінських проблем шляхом 

оптимізації прийняття державно-управлінських рішень і підвищення їх якості, 

забезпечує продуктивність, доцільність та результативність їх реалізації. 

Командний підхід є першим кроком до запровадження інноваційного 

менеджменту в систему державної служби. 

Однак у державному управлінні командні стратегії мають і свої небезпеки 

морально-етичного характеру. Невипадково іноді під управлінською командою 

розуміють групу особисто відданих і матеріально заохочених службовців, які 

об'єднуються корпоративними й політичними зв'язками. І хоча такий підхід 

критикується як спотворене розуміння призначення, суті і змісту управлінської 

команди в системі держслужби, але підстави для виділення цієї проблеми дає 

практика бюрократичної діяльності. У разі підбору кадрів «команди» за 
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критерієм особистої відданості нехтується справедливість, професійний рівень 

претендентів на посади, прозорість процедури. За такої кадрової рокіровки 

досвідчених і сумлінних працівників часто не заслужено зміщають із посад. 

Тим самим порушуються принципи стабільності та професійного кар'єрного 

зростання, які є наріжними принципами існування державної служби. Така 

«командна робота» провокує комплекс меншовартості, конформізм, не сприяє 

утвердженню професійної й людської гідності. Аби подібні підходи не 

знецінювали стратегії командної роботи, необхідно розробити чітку систему 

цінностей і технології створення й функціонування управлінських команд на 

державній службі. 

В дослідженнях В. Константинової доводиться, що увага до етичного 

компонента професійного життя, бажання практикувати етично коректні 

відносини в колективах державних службовців спроможні привести до 

подвійного ефекту. По-перше, це можливість підтримати у співробітників 

почуття власної гідності, зробити їхнє перебування в колективі комфортним та 

повноцінним. По-друге, створити сприятливу морально-психологічну 

атмосферу в організації, що дасть змогу розкрити професійні можливості 

кожного співробітника більш яскраво та сприятиме підвищенню ефективності 

трудових зусиль [35, с. 71]. 

Морально-психологічна обстановка в колективі залежить від правильної 

розстановки кадрів, дисципліни, відчуття морального комфорту від роботи в 

організації тощо. Вагомими моральними принципами побудови відносин у 

колективі стають доброзичливість, чесність і взаємодопомога. Розробка чіткої 

системи цінностей і технології створення й функціонування управлінських 

команд на державній службі посилить колективні взаємодії та покращить 

морально-психологічний клімат в організаціях. 

Таким чином, від налагоджених взаємодій у професійних колективах 

значною мірою залежить успішність та ефективність діяльності будь-якої 

організації, установи. Кожен співробітник є унікальною цінністю для 

організації і, у свою чергу, несе відповідальність за морально-психологічний 
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клімат у колективі. Створення товариської атмосфери в організації значною 

мірою зумовлюється існуванням і підтриманням етичних норм. Професійна 

етика державних управлінців розглядає службові відносини позиції збереження 

людяності та спрямованості на якісний кінцевий продукт державно-

управлінської діяльності. 

 

1.3. Закордонний досвід функціонування етики державної служби 

 

Державна служба є ключовим елементом системи державного 

управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання 

конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни. 

Одним із проблемних питань діючої системи державної служби, яке 

потребує подальшого вирішення, є нормативне врегулювання вимог 

професійної етики державних службовців. Проте не лише визначення 

морально-етичних принципів службової поведінки державних службовців, а й 

законодавче закріплення механізму їх запровадження і дотримання має велике 

соціальне значення та є головною тенденцією сучасного розвитку державної 

служби зарубіжних країн. 

Незважаючи на відмінності у підходах різних країн до формування 

організаційної культури державних службовців, незмінною є її мета – 

забезпечити професійну діяльність службовців в інтересах громадян і 

суспільства, а також запобігти можливим зловживанням владою і порушенням 

закону. 

Розвиток етичної системи державної служби США охоплює понад два 

сторіччя. Система етики державного управління в США сформувалася у другій 

половині ХХ ст. Вона базується на ідеї впорядкованого зустрічного руху – 

партнерського діалогу громадянського суспільства й державної служби. Етичні 

принципи, норми, механізми функціонування державного управління США 

були запозичені з американської моделі управління бізнесом. Відмінною 

ознакою американської моделі розвитку теорії державного управління є увага 
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до розвитку індивідуальних здібностей працівників та економічна мотивація. У 

30-х роках XX ст. на зміну поняттю «економічна людина» було запроваджено 

«школу людських відносин», основними поняттями якої стали «задоволення 

працею» і «моральний вплив», а провідну роль став відігравати індивід, а не 

організація. Основна ідея школи полягала в тому, що зміна системи управління 

неможлива без зміни поведінки індивідів [68, с. 14]. 

Американці надають дуже великого значення питанням професійної 

етики державних службовців. У 1958 р. Конгрес США прийняв резолюцію, яка 

ухвалила етичний кодекс для працівників федеральних служб, а у 1989 р. – 

закон про реформу етичних норм. У жовтні 1990 р. президент США посилив 

етичні вимоги до державних службовців виконавчим указом «Принципи етики 

поведінки посадових осіб і службовців держапарату». Основний мотив етичних 

вимог до державних службовців – це належне виконання службового обов'язку, 

чесність і відповідальність [77, с. 130]. 

Сучасна етична система у Сполучених Штатах Америки охоплює 

суспільство і всі гілки державної влади, які намагаються виправдати сподівання 

народу Основним етичним інститутом в адміністрації США є Комітет з 

урядової етики. Він виконує декілька основних функцій: забезпечує підтримку 

високих етичних стандартів у середовищі державних службовців, запобігання 

конфліктам інтересів і їх вирішення, підвищення суспільної довіри до 

виконавчої влади, надання етичної освіти службовцям (за даними Комітету таку 

освіту щороку здобувають понад 600 тис. або 50%, державних службовців). 

Комітет має також право видавати «коригуючі розпорядження стосовно 

окремих установ і службовців». 

Крім Комітету з етики, на особливу увагу заслуговує блок 

адміністративно-правового захисту персоналу, зокрема Рада із захисту системи 

заслуг. Вона опікується постійними федеральними службовцями з приводу 

порушень принципу системи заслуг та є надзвичайно авторитетною серед 

службовців. На думку дослідників, Рада є запорукою ефективності роботи 

державних службовців і загалом «управлінської машини». Як уже зазначалося, 
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система заслуг – це система принципів добору і просування службовців по 

службі на основі їх професійних і ділових якостей. Рішення Ради, завданням 

якої є захист службовців від свавілля керівників, практично ніхто не піддає 

сумніву. Саме існування Ради, вважають дослідники, змушує представників 

вищої бюрократії дотримуватися належної службової поведінки. Державний 

службовець США не відчуває себе гвинтиком бездушного механізму 

управління, а свідомо бере участь у вирішенні суспільних проблем [80, с.11] . 

Впровадження етичних стандартів у діяльність державних службовців 

здійснюється в трьох напрямах: через кадрову політику, адміністративно-

правовий захист персоналу і контроль за його діяльністю. Реалізацію цих 

напрямів забезпечують, насамперед, елементи етичної інфраструктури, 

закріплені законами США і ухвалами Президента. Самодіяльність у боротьбі за 

професійну честь державного службовця реалізується також засобами 

Американської асоціації державних службовців, Національної організації Честі, 

які провадять щорічні наукові конференції «Державна служба – як честь та 

честь державної служби» та ін.[77, с.128]. 

Отже, сучасна етична система державної служби США є важливим 

елементом системи формування прозорого, етичного, відповідального уряду. 

Вона має цілісний характер, є децентралізованою, у ній логічно поєднано 

політико-правові й суто морально-етичні засоби, які сприяють створенню умов 

для функціонування етичної професійної державної служби та її 

вдосконалення. 

Теорія і практика управління європейських країн надає самостійного 

значення проблемі моральності державних службовців (як сутнісній 

характеристиці їх особистості) та етичності їх поведінки [33, с. 59]. Етика 

державних службовців у країнах ЄС формується в руслі розбудови етичної 

інфраструктури як відповідь на вимогу гармонізації службової етики з 

суспільними цінностями і боротьби з корупцією. Її елементи виконують такі 

основні функції – визначати стандарти службової поведінки, заохочувати і 

підтримувати етичну поведінку, боротися з порушенням її норм. Виходячи з 
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того, що саме в кодексі як сукупності принципів і норм у найбільш загальній 

формі визначається соціальне призначення професійної діяльності, вимоги 

спільноти до моральних якостей державних службовців, їх взаємин із 

громадянами, державою, колегами тощо, Комітет Міністрів Ради Європи у 

травні 2000 р. прийняв Страсбургську рекомендацію щодо нормування 

поведінки державних службовців країн-членів Ради Європи. Це нормування 

повинно здійснюватися на основі національних кодексів поведінки державних 

службовців, розроблених відповідно до запропонованого документа [30].  

Нормування повинно здійснюватися на основі національних кодексів 

поведінки державних службовців, розроблених відповідно до запропонованого 

документа. Зміст модельного Кодексу відобразив досвід регулювання 

поведінки державних службовців країн розвиненої демократії. Його прийняття 

сприяло розробці національних кодексів, створенню спеціальних державних 

інституцій з проблем етики. [71, с. 23-66]. 

Управління людськими ресурсами є метою професійної етики у 

розвинених демократичних країнах Європи. Якщо етичні принципи 

проголошено, то вони мають бути нормою щоденної практики Потреба 

адаптації вітчизняної державної служби до вимог Європейського Союзу, про 

що йдеться в Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до 

стандартів Європейського Союзу (2004 р.), зумовлює необхідність осмислення 

змісту офіційно визнаних норм етичної поведінки державних службовців країн-

членів ЄС [74]. 

Відмовитися від етики слухняності й віддати перевагу професійній етиці 

переконання й відповідальності перед громадянами це мета професійної етики 

у розвинених демократичних країнах Європи, як прагматичний засіб. Сучасний 

підхід європейської спільноти до етики державних службовців зумовлений 

впровадженням нової парадигми державного управління, так званого 

"менеджеризму", який ґрунтується на довірі суб'єктів управління, та 

розбудовою Європейського Союзу як об'єднання демократичних незалежних 

держав [74]. 
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Досягнення такої мети потребує не так розробки нових обов'язків або 

перебудови організації з використанням адміністративно-правових засобів, як 

створення державним службовцям належних умов праці. Комітет Міністрів 

Ради Європи схвалив і рекомендував для прийняття країнами – членами Ради 

Європи зразок Кодексу поведінки державних службовців. У цьому Кодексі 

відсутні принципи щодо професіоналізму державних службовців, адже 

кваліфіковану працю мають виконувати лише професійно підготовлені особи 

[71, с. 23-66]. 

Прийняття етичного кодексу можна розглядати як один із способів 

подолання бюрократизму та корупції. Кодекс визначає стандарти чесності та 

поведінки, яких мають дотримуватися державні службовці, загальні принципи, 

що окреслюють етичні межі службової діяльності, норми і правила реалізації 

цих принципів. 

Запропонований Комітетом зразок Кодексу поведінки державних 

службовців сприяв прийняттю національних кодексів, створенню спеціальних 

державних інституцій з проблем етики, запровадженню навчання тощо. 

Центральна ідея етичного врядування в Європі цілком відповідає підходу, 

який реалізується у США. Однак це не означає, що способи її реалізації є 

ідентичними. Найближчою до системи США є етична система Великобританії. 

Дослідники Британської державної служби відзначають, що їй притаманні 

висока корпоративна етика, сувора відповідність кодексу адміністративної 

моралі. Існує думка, що високі моральні якості державних службовців завжди 

були предметом особливої гордості британців. Британського державного 

службовця характеризують висока самодисципліна, чесність, моральність, 

турбота про «суспільний гаманець», професійна честь, прагнення завжди 

знайти найкраще рішення [30, с. 26-31]. 

Поведінка «слуг корони» регламентується етичним Кодексом державного 

службовця у Великобританії. Тут Громадянська служба і сьогодні 

розглядається як «почесний обов'язок шляхетних людей», як знак довіри до них 

з боку «корони» і суспільства. У світовій практиці немає аналога цього 
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документа. Його своєрідність полягає в тому, що він, з одного боку, 

регламентує етику професійної діяльності службовців починаючи від надання 

послуг населенню до політичних консультацій міністрам, з іншого – визнає 

взаємні обов'язки службовців і міністрів. Тому він складається з двох частин: 

вимог до службової діяльності міністрів та вимог до решти службовців [33].  

Метою програми «Громадянська хартія» є досягнення найвищих 

можливих стандартів діяльності в інтересах тих, хто користується державними 

послугами у Великій Британії. Принципи відкритості та відповідальності 

«нової» державної служби Великобританії з 1991 р. стали утверджуватися через 

десятирічну державну програму «Громадянська хартія». Хартією було 

встановлено стандарти державних послуг у 40 галузях (у тому числі у сфері 

оподаткування). Для виявлення і запозичення кращого досвіду надання 

державних послуг, а також підвищення відповідальності державних установ за 

задоволення потреб споживачів у 1992 р. Кабінетом Міністрів було введено 

загальнонаціональну премію «Знак хартії». Загалом діяльність «Громадянської 

хартії» сприяла кращому розумінню населенням своїх прав та культури самих 

державних службовців, а також створила передумови для зміни психології [30].  

Комітет з проблем стандартів у суспільному житті, завданням якого стало 

вивчення стандартів поведінки та роботи всіх державних службовців, у тому 

числі стандартів їх фінансової та комерційної діяльності. За наказом прем'єр-

міністра Великобританії у 1994 р. було створено як постійний інститут Етика 

доповнюється законом як засобом зовнішнього примусу, Основними 

принципами етики державного службовця, що закладені у цьому документі є, 

по-перше, безперервність процесу етичного самовдосконалення, по-друге 

визначеність цілей державного управління та їх відповідність засобам їх 

досягнення на державній службі. 

Як і в більшості країн Європи, у Франції, етика державного службовця 

означає, насамперед, повагу до закону. Як і у Великобританії, вирішальною в 

успішному реформуванні державної служби визнано моральну мотивацію – 
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свідоме ставлення державних службовців до реформ як до особистих цілей [30, 

с. 26-31]. 

У 90-ті роки склалася об'єктивна потреба реформування державної 

служби у зв'язку зі зниженням її авторитету, виникненням нових комплексних 

завдань. В законодавстві Франції, ще в 70-ті роки XX ст., про державну службу 

серед обов'язків державного службовця було регламентовано дотримання ряду 

принципів і правил службової поведінки. Підвищена увага стала приділятися не 

лише законодавчому закріпленню правил службової поведінки, а й їх реалізації. 

Низку органів, зобов'язаних спостерігати, розкривати і відстежувати 

серйозні порушення правил службової поведінки державних службовців та 

доводити за необхідності відповідну інформацію про це до прокуратури й 

інших органів (Центральний департамент по запобіганню корупції, Міжвідомча 

комісія з розслідування контрактів, що укладаються службовцями, Вища рада з 

етики в національній поліції) було створено у Франції. Це на сучасному етапі є 

умовою реформування державної служби Франції.  

Важливим напрямом адміністративної реформи є також підготовка 

державних службовців з менеджменту, який пов'язує утвердження нового 

підходу до їх професійної етики з формуванням «нової управлінської культури» 

[33]. Такий підхід до вирішення проблеми було зумовлено двома основними 

припущеннями. По-перше, не можна змінити організацію без зацікавленості 

вищого керівництва; по-друге, менеджмент людських ресурсів повинен 

перестати бути виключною сферою; по-третє, компетенції фахівців у цій галузі 

й має стати одним із функціональних обов'язків кожного керівника. 

У пострадянських країнах реформа державної служби, з різних причин, 

особливо виконавчої влади, значно відстає від реформ в багатьох інших 

напрямах. Втратили силу колишні норми адміністративної моралі, далекі від 

досконалості, але все ж вони якось регулювали поведінку державних 

службовців і ставали на заваді бюрократичним зловживанням. На місці цих 

норм виник моральний вакуум, розвинулася корупція. Так, основний акцент у 

реформуванні державної служби Росії робиться не на структурному, а на 
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кадровому аспекті вдосконалення. Процес реформування – справа не одного 

року і залежить від низки факторів, у тому числі політичного характеру. 

У спеціальній літературі та в нормативно-правових актах наводиться 

загальний перелік вимог, рис і якостей, які зумовлюють і характеризують 

етичну поведінку державного службовця. Однак завдання щодо їх практичного 

втілення залишається невирішеним у теорії та методології державного 

управління. Хоча підходи до реалізації етичних вимог та розробки механізмів її 

практичного формування існують в єдності індивідуального й суспільного 

компонентів. 

Отже, незважаючи на відмінності у підходах до формування комплексної 

системи норм і способів функціонування етики державних службовців, 

незмінною є її мета, а саме можливість забезпечити професійну діяльність 

службовців в інтересах громадян і суспільства, а також запобігти можливим 

зловживанням владою і порушенням закону. Це надає стверджувати 

проведений аналіз етики державних службовців європейських країн та 

пострадянських. 

Ще одним з важливих висновків проведеного аналізу є те, що професійну 

етику не можна запровадити авторитарними методами. До цього процесу 

потрібно залучати самих державних службовців. Продуктивним є лише 

двосторонній спосіб її запровадження: з одного боку, потрібно усвідомлення 

ролі професійної етики як основи професійної культури, колективне 

вироблення її цінностей і норм кожним службовцем, а з іншого – політична 

воля з належним формальним забезпеченням професійної етики як робочого 

інструменту державної служби. 

Суспільні цінності відіграють особливу роль у поведінці державного 

службовця. Вони формують своєрідну систему координат, у просторі якої 

відбувається орієнтація його поведінки. У професійній етиці державних 

службовців суспільна цінність може називатися «Батьківщина», «нація». 

Потрібна практична реалізація в суспільній діяльності й відносинах єдності 

двох цінностей (людина і країна), що є основою розкриття і сприйняття 
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інтересів кожного і є осередком, в якому кожна особистість почуває себе 

захищеною, потрібною і належно оціненою, що забезпечує повагу гідності 

людини. 

Отже, аналіз зарубіжний досвід розвитку етики державного службовця 

показав, що впровадження засад етики державної служби стало пріоритетним 

напрямом реформ. Крім того об'єктом особливої уваги ЄС є законодавчі та 

інституційні засоби утвердження етики державної служби. Західні країни 

виявились одностайними стосовно того, що необхідними умовами професійної 

етики державних службовців є рівень моральної культури суспільства, 

політичні традиції управління, активність громадянського суспільства, 

професійна чесність вільних ЗМІ. Закордонний досвід реформування інституту 

державної служби свідчить про досить високу самостійну роль етичної 

поведінки державних службовців.  

Закордонний досвід реформування інституту державної служби має 

інтерес для України, а саме з практики реалізації державного підходу до 

забезпечення моральності державної служби як керованої державної системи та 

принциповому наголосі на обов'язку «служіння народові», який зумовлює 

вимогу політичної нейтральності і навіть позапартійності державних 

службовців; підходи до визначення стандартів і процедур державних послуг та 

контроль за їх дотриманням. Актуальним є вивчення практики розробки 

національного кодексу етики державних службовців і формування етичної 

інфраструктури державної служби, з'ясування ролі в цьому процесі політичних 

лідерів держави, осмислення досвіду добору кадрів, їх атестації і кар'єрного 

просування за морально-професійними якостями. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

 

2.1. Нормативно-правова база етики державної служби України 

 

Законодавче закріплення етичних стандартів державної служби, з одного 

боку, є свідченням свідомого прагнення держави утверджувати в системі 

суспільних відносин моральні цінності, а з іншого – вказує на те, що право 

підноситься до рівня моральних цінностей. Моральне значення правового 

закріплення моральних цінностей державних службовців полягає в тому, що 

право, допомагаючи державній службі бути послідовною у своїй діяльності, в 

утвердженні проголошених моральних стандартів, водночас не дозволяє 

відступати від закріплених цінностей і принципів. Якщо ж право не виконує 

своєї функції у державному управлінні, то в суспільних відносинах 

розвивається безвідповідальність, а в суспільстві – недовіра до держави й апатія 

народу.  

Слід зазначити, що на рівні нормативно-правових документів практично 

неможливо скласти вичерпний перелік правил поведінки державних 

службовців. Адже багато дій працівників податкової служби не можуть 

регулюватися правовими нормами, оскільки регулюються нормами моралі, що 

й обумовлює необхідність розробки сучасних морально-етичних норм 

поведінки державного службовця.  

Що ж до законодавчо-нормативного регулювання поведінки державних 

службовців, то тут можна говорити про окремі аспекти, зафіксовані в Законі 

України «Про державну службу» і Законі України «Про боротьбу з корупцією», 

а також про Кодекс правил поведінки державного службовця та Загальних 

правил поведінки державних службовців [36; 63; 64; 65; 67].   
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Зазначимо, що Верховною Радою України був ухвалений новий Закон 

України «Про державну службу», за нього у грудні 2015 року проголосували 

261 депутат. Нова редакція Закону передбачає доволі цікаві нововведення. А 

саме, виведення за межі держслужби політичних посад та посад патронатної 

служби, а також посад працівників, які виконують функції з обслуговування та 

допоміжні функції, політичну неупередженість держслужбовців; 

запровадження посад керівників держслужби в державних органах, Державного 

секретаря Кабінету Міністрів та державних секретарів міністерств; системну 

класифікацію посад державної служби в залежності від характеру та обсягу 

повноважень державних службовців, їх кваліфікації та професійної 

компетентності; єдині умови вступу на державну службу шляхом проведення 

відкритого конкурсу; створення Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби [63].  

Головними нововведеннями Закону стосовно оцінки якості роботи 

державних службовців е такі, як запровадження щорічного оцінювання 

результатів діяльності держслужбовця (замість нині існуючої атестації та 

щорічної оцінки), результати якого впливатимуть на розмір призначеної 

держслужбовцю премії та виявлення рівня його професійної компетентності; 

нові підходи до оплати праці держслужбовців шляхом збільшення посадового 

окладу в структурі зарплати; систему дисциплінарної відповідальності 

держслужбовців з вичерпним переліком підстав для накладення стягнень та 

інше [63]. 

Виконання законів покладає серйозні обов’язки на державних службовців 

і в тому випадку, коли керівник видає незаконні розпорядження та вказівки. 

Державні службовці, які працюють на довіру та інтереси громадян, перевагу 

віддадуть невиконанню такого наказу. Тим більше, що стаття 10 Закону 

України «Про державну службу» пояснює, як повинен поводити себе 

державний службовець у такій ситуації. Проте в реальному житті службовці 

порушують закони, підкоряються обставинам. Відповідно їхня реальна 
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поведінка не завжди буде однаковою: хтось задумається про етичний вибір, а 

хтось не звертатиме на це уваги.  

Кодекс загальних правил поведінки державних службовців в Україні як 

правовий акт закріплює реалізацію державними службовцями їх прав і 

обов’язків стосовно інших суб’єктів суспільних відносин, а також інформує 

громадян про поведінку, якої вони можуть очікувати від державних 

службовців. Такий підхід підвищує правову захищеність як громадян України, 

так і державних службовців. Наприклад, у статті 22 Кодексу загальних правил 

поведінки державних службовців говориться, що під час виконання своїх 

службових обов’язків державним службовцям слід уникати дій, які можуть 

викликати у громадян уявлення щодо їх необ’єктивності чи упередженості, 

тобто мова йде про запобігання створення уяви щодо зловживання службовим 

становищем з боку державних службовців. Навіть якщо поведінка державних 

службовців фактично не порушує норм етичної поведінки, їм слід уникати 

будь-яких дій, що можуть бути розцінені як порушення етичних норм [67].  

При характеристиці Правил поведінки державного службовця можна 

виділити такі межі їхнього застосування:  

1. Загальні правила поведінки встановлюють основні вимоги до етики 

працівників органів державної влади, що займають посади, віднесені до 

відповідних категорій посад державних службовців відповідно до Закону 

України «Про державну службу». Загальні правила поведінки державного 

службовця обов’язкові для осіб, які займають посади, віднесені в 

установленому законом порядку до відповідних категорій посад державних 

службовців. Перелік цих посад та органів, у яких вони працюють, визначений 

статтею 25 Закону України «Про державну службу», а також постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України про віднесення посад, не 

передбачених у зазначеній статті, до відповідних категорій посад державних 

службовців. 

2. Для державних службовців, які працюють в апараті органів 

прокуратури, судів, дипломатичної, митної, податкової служб, Національного 
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банку України, Служби безпеки, внутрішніх справ, управління Збройних Сил та 

інших військових формувань, відповідними органами можуть затверджуватися 

правила поведінки з урахуванням особливостей роботи в цих органах.  

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про державну 

службу» регулювання правового становища державних службовців, які 

працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, 

митного контролю, Служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється 

відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України. В 

апараті зазначених органів працюють як особи, котрі займають посади, 

віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і таким чином 

повною мірою підпадають під дію Закону України «Про державну службу», так 

і особи, правовий статус яких регулюється спеціальними законами, зокрема 

Законами України «Про прокуратуру», «Про статус суддів», Митним кодексом 

та іншими. Останні не віднесені до відповідних категорій посад державних 

службовців, але мають спеціальні звання, їхній правовий статус регулюється 

Законом України «Про державну службу» в частині, що не суперечить 

відповідному спеціальному закону [64].  

Кодекс поведінки державного службовця в Україні можна представити у 

вигляді наступних блоків.  

Перший блок характеризує суспільне призначення державної служби.  

Суспільне призначення державної служби полягає у забезпеченні 

ефективного здійснення завдань і функцій Української держави шляхом 

сумлінного виконання державними службовцями покладених на них службових 

повноважень. Вони надаються державним службовцям виключно для 

виконання ними завдань і функцій держави в суспільно корисних інтересах. 

Тому використання службового становища з іншою метою, наприклад, в 

особистих інтересах, з порушенням чинного законодавства, перевищенням 

службових повноважень розглядається як дисциплінарний чи адміністративний 

проступок, а у випадках, коли такими діями завдано суттєвої шкоди державним 

інтересам або законним правам та інтересам громадян, – як злочин.  
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Другий блок визначає основні вимоги до поведінки державного 

службовця і включає такі твердження:  

1. Поведінка державних службовців має відповідати очікуванням 

громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до державної 

служби, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених 

Конституцією і законами України.  

Державний службовець займає особливе місце в суспільстві. 

Перебуваючи на відповідних посадах у державних органах, він може суттєво 

впливати на розвиток соціальних та економічних процесів, від нього значною 

мірою залежить якість державних послуг, які мають отримувати громадяни.  

Утвердження та забезпечення прав і свобод людини й громадянина, 

закріплених Конституцією і законами України, реалізація зумовлених цими 

правами і свободами правомірних інтересів громадян є одним з головних 

обов’язків державного службовця, оскільки конституційні права і свободи 

людини й громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. 

2. Державний службовець має дбати про позитивний імідж та авторитет 

органів державної влади і державної служби загалом, дорожити своїм ім’ям та 

статусом.  

Державні службовці здійснюють свою професійну діяльність щодо 

практичного виконання завдань і функцій держави, перебувають на службі у 

держави і тому мають дбати про авторитет державних органів, у яких вони 

працюють. Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну службу» 

державний службовець не повинен допускати дій і вчинків, які можуть 

зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію 

державного службовця.  

3. Державні службовці, з урахуванням конституційних прав, можуть 

брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності лише поза межами 

їхніх службових обов’язків і в позаробочий час, щоб не підривати віру 

громадськості в неупереджене виконання ними своїх функцій. Власні політичні 
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погляди вони не можуть використовувати при виконанні своїх посадових 

обов’язків.  

Стаття 36 Конституції України гарантує всім громадянам України, в тому 

числі і державним службовцям, свободу об’єднання у політичні партії та 

громадські організації для здійснення і захисту своїх прав та свобод і 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання 

громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних 

партій або громадських організацій.  

Разом з тим державна служба має проводити державну політику, 

виконувати свої функції незалежно від виборчих кампаній та політичної 

боротьби в суспільстві. Саме тому, відповідно до статті 37 Конституції України, 

не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних 

партій у державних органах. Державні службовці можуть брати участь у 

політичній чи іншій громадській діяльності лише поза межами своїх посадових 

обов’язків і у позаробочий час. При виконанні службових обов’язків вони 

мають бути політично неупередженими, дотримуватись принципу рівності 

перед законом усіх громадян, незалежно від їх політичних переконань.  

4. Державний службовець, як й інші громадяни, має право на приватне 

життя і повинен поважати приватне життя інших державних службовців, 

зберігати конфіденційність інформації з цих питань, якщо інше не встановлено 

законами України.  

Відповідно до статті 32 Конституції України ніхто (в тому числі й 

державний службовець) не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне 

життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.  

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу (в тому числі державного службовця) без 

її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 

безпеки, економічного добробуту та прав людини.  
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Державний службовець як працівник державного органу має суворо 

дотримуватися цього конституційного положення по відношенню до кожного 

громадянина.  

Третій блок характеризує загальні обов’язки державного службовця і 

включає такі твердження:  

1. Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен 

діяти на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією та 

законами України, а також укладеними і в установленому порядку 

ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, 

справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.  

2. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, прийняті у межах їх повноважень, що не суперечать закону, є 

на відповідній території також обов’язковими для виконання державними 

службовцями будь-якого органу державної влади.  

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, а отже – і державні службовці, зобов’язані 

діяти тільки на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією та 

законами України, а також чинними міжнародними угодами, які в 

установленому порядку ратифіковані і, таким чином, є частиною національного 

законодавства України [36]. Кожен державний службовець відповідно до статті 

17 Закону України «Про державну службу» приймає Присягу, урочисто 

обіцяючи, зокрема, «суворо дотримуватися Конституції та законів України». 

Повноваження, функції, права та обов’язки державних службовців 

підпорядковані служінню людині, суспільству і державі. З цією метою 

діяльність державних органів та державних службовців має бути якомога 

повніше врегульована і регламентована, щоб запобігти можливості з будь-яких 

причин завдати шкоди особі, суспільству чи державі [64].  

Державні службовці на відповідній території повинні дотримуватися 

також рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень, які не суперечать законам 
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України, оскільки, відповідно до Конституції України, вони є обов’язковими 

для виконання на відповідній території.  

3. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові 

обов’язки, виявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати 

організацію своєї роботи.  

Така норма передбачена статтею 10 Закону України «Про державну 

службу». Приймаючи Присягу (стаття 17 Закону), державний службовець 

урочисто присягає «сумлінно виконувати свої обов’язки» [64].  

Конкретні службові обов’язки державних службовців визначаються на 

основі типових професійно-кваліфікаційних характеристик у посадових 

положеннях та інструкціях, які затверджуються керівниками відповідних 

державних органів у межах закону та їх компетенції.  

4. Державний службовець має виконувати свої посадові обов’язки чесно, 

неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до 

окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати 

проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або 

безпеці громадян.  

Під час виконання своїх посадових обов’язків державним службовцям 

слід уникати дій, які можуть викликати у громадян уявлення щодо їх 

необ’єктивності чи упередженості. Навіть якщо державний службовець діє в 

межах закону, він має дотримуватися норм поведінки, які б виключали підозру 

в нечесності, наданні окремим фізичним чи юридичним особам пільг та 

переваг, не передбачених законодавством. Захист життя людини є 

конституційним принципом (частина друга статті 27 Конституції України) [37]. 

Тому державні службовці не мають права приховувати від громадян факти та 

обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей. 

У разі отримання інформації щодо антидержавних проявів, які 

загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян, державний службовець 

повинен вжити заходів сам або повідомити про це правоохоронні органи.  
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5. Державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, 

керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не 

допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби. 

6. Державний службовець має з належною повагою ставитись до прав, 

обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних 

осіб. Не повинен проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій 

та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, 

нестриманості у висловлюваннях або іншим чином поводитися у спосіб, що 

дискредитує орган державної влади або ганьбить репутацію державного 

службовця. 

7. Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних 

релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і 

національних традицій, установленого протоколу у відносинах з 

представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.  

Така поведінка державного службовця обумовлена конституційними 

положеннями про те, що кожен має право на свободу світогляду і 

віросповідання: свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 

жодної, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні 

культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права 

може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей 

(стаття 35 Конституції України). 

8. При виконанні своїх повноважень державний службовець має 

дотримуватися умов раціонального, ефективного, економного використання 

доручених йому матеріальних та фінансових ресурсів. При виконанні своїх 

повноважень державний службовець несе відповідальність за те, щоб 

матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались 

ефективно та економно. Вони не повинні використовуватися з приватною 

метою, якщо на це не був наданий законний дозвіл. 
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Загальні правила поведінки застосовуються також до державних 

службовців, правовий статус яких регулюється спеціальними законами 

України, якщо для них не затверджені окремі правила поведінки з урахуванням 

особливостей роботи в цих органах. 

Професійну етику не можна запровадити авторитарними методами. До 

цього процесу потрібно залучати самих державних службовців. Продуктивним 

є лише двосторонній спосіб її запровадження: з одного боку, потрiбно 

усвiдомлення ролi професiйної етики як основи професійної культури, 

колективне вироблення її цінностей i норм кожним службовцем, а з іншого – 

полiтична воля з належним формальним забезпеченням професійної етики як 

робочого інструменту державної служби.  

Отже, нормативно-правова база етики державної служби допомагає 

державним службовцям бути послідовною у своїй діяльності, в утвердженні 

проголошених моральних стандартів, водночас не дозволяє відступати від 

закріплених цінностей і принципів. Законодавчо-нормативне регулювання 

поведінки державних службовців Украйни, зафіксовані в ряді Законів, а також 

Кодексів та Загальних правил поведінки. Механізм регулюючого і виховного 

впливу етичного кодексу полягає в тому, що він, як і мораль взагалі, є формою 

внутрішнього контролю, але, будучи оприлюдненим, набуває статусу форми 

легального, зовнішнього, громадського контролю діяльності державних 

службовців з боку суспільства та побудови уявного іміджу державного 

службовця. Найважливішою умовою побудови етичного кодексу як системи 

норм, що сприяє розбудові в державній службі системи відносин на засадах 

моралі, є вирішення проблеми оптимального співвідношення необхідності й 

свободи його особистості як посадової особи й громадянина, а отже, 

утвердження в системі державного управління особистісної взаємодії. 

Законодавче закріплення етичних стандартів державної служби є 

свідченням свідомого прагнення держави утверджувати в системі суспільних 

відносин моральні цінності.  
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2.2. Моральні засади формування етичної поведінки державного 

службовця 

 

Відбутися як особистість державний службовець, як і всяка інша людина, 

може лише через відносини з іншими, реалізуючи себе. Така соціальна роль 

спілкування зумовлена діалогічною формою соціально-психологічної взаємодії 

індивідів. Спілкування як соціальне явище є тією сферою, де соціальне 

переходить в особистісне, а особистісне стає соціальним, моментом суспільних 

відносин, де відбувається обмін індивідуальними ціннісно-світоглядними 

відмінностями. 

Філософи і психологи одностайні в тому, що в спілкуванні і через нього 

відбувається взаємодія і взаємовплив індивідів, виявляються погляди і 

формується спільність думок, настроїв, позицій, досягається взаєморозуміння, 

здійснюється передача і засвоєння манер, звичок стилю поведінки, виникає 

довіра, згуртованість і солідарність, відтворюється спосіб життя тощо [45]. 

Тобто спілкування виконує функції соціальної перцепції, комунікації та 

інтерактивної взаємодії. 

Професійне спілкування державних службовців, як всяке інше, має три 

основні функції: 1) перцептивну; 2) інформаційно-комунікативну; 3) 

інтерактивну. У реальному процесі спілкування вони взаємопов’язані і взаємно 

зумовлюють одна одну. Державний службовець виступає в ньому як цілісна 

особистість в єдності інтелектуальної, емоційно-почуттєвої, вольової та 

моральної сфер. Виявляючи себе, він прагне сприйняти різносторонні прояви 

партнера, щоб сформувати його образ і зрозуміти внутрішній світ та поведінку, 

а також усвідомити себе (свою позицію) через нього, обмінятись актуальною 

інформацією і досвідом, почуттями і переживаннями і досягти взаєморозуміння 

для вироблення єдиної стратегії і тактики досягнення спільної мети. Тому 

ефективність професійного спілкування залежить від володіння механізмами 

взаєморозуміння: ідентифікацією, рефлексією, емпатією. Вони забезпечують 

моральну сприйнятливість державного службовця, що характеризується 
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вмінням орієнтуватися в сутності людських стосунків, миттєво реагувати на 

партнера, його потреби. Це означає, що спілкування потребує, з одного боку, 

здатності особистості «чути і відчути» (людину в іншому), «вдивлятися і 

бачити» (людину в іншому) і зрозуміти особистість іншого, його ситуацію, 

потреби й інтереси, його заклик і відреагувати на нього. 

В літературі з етики наводиться велика кількість моральних чеснот 

етичного спілкування. Моральні виміри спілкування можна поділити на дві 

групи: сутнісно-моральні (власне моральні виміри) та етичні норми спілкування 

як регулятори професійних взаємовідносин. До власне моральних вимірів 

людського спілкування належать толерантність, повага гідності, тактовність, 

співчуття, любов. Етичними нормами спілкування є моральний обов’язок, 

рівність, справедливість, відповідальність [17; 34; 35; 38;]. 

Не менш важливим аспектом цінності спілкування є спільна діяльність 

партнерів. Як специфічне суб’єкт-суб’єктне відношення і взаємодія, в якому 

об’єктом діяльності є предмет взаємодії (хоча ним може бути і окрема якість 

партнера), спілкування має особливий морально-практичний сенс. Його 

значення проявляється у формуванні групового, колективного суб’єкта 

діяльності – «спілки», «спільноти». Взаєморозуміння, яке досягається в процесі 

морального спілкування, є породженням спільності почуттів, настроїв, мотивів, 

поглядів і цінностей, а з узгоджених дій виникає згуртованість і солідарність. 

Вони характеризують «неформальну організацію», єдність і моральний клімат 

колективу.  

Таке розуміння спілкування як сфери реалізації людської моральності 

особливо важливе з точки зору комунікацій у системі управління, що 

забезпечують, з одного боку канали руху ділової інформації в колективі, а з 

другого – потребу в аффіліації. З точки зору формування етики державних 

службовців міжособистісні комунікації виступають також основним методом 

досягнення поведінкових змін, який включає психологічні процеси сприйняття, 

навчання, мотивацію і мову. 
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У професійній поведінці державних службовців спілкування функціонує 

як вид діяльності, як засіб спільної діяльності і як «внутрішнє» спілкування. У 

першому випадку воно функціонує у формі системи професійної комунікації, 

яка є найбільш важливою складовою ефективного управління. Як засіб спільної 

діяльності спілкування виконує функцію морально-етичного та взаємодії, яке 

забезпечує взаєморозуміння і створює моральний клімат довіри у спільній 

діяльності. Внутрішнє – «Я»-«Я» спілкування – полягає в здійсненні 

самоаналізу, рефлексії. Його важливість зумовлена потребами у формуванні 

моральної самосвідомості та функціонуванні совісті як механізму морального 

самоконтролю поведінки. Саме тому етику інколи визначають як рефлексію 

поведінкової практики з погляду морального критерію [70, с. 12]. Внутрішнє 

спілкування відіграє також визначальну роль у забезпеченні адекватної 

самопрезентації державного службовця. 

Основні критерії етики професійного спілкування характеризують 

моральну свідомість і моральність відносин службовця. До них належать: 

знання норм і правил ділового спілкування; толерантність як основа 

морального спілкування; самоповага як основа повноцінного спілкування; 

імператив поваги гідності партнера як спосіб утвердження його моральної 

автономії і цілісного статусу суб’єкта; небайдужість як готовність і здатність 

зосередитися на інтересах і потребах партнера по спільній діяльності; 

відкритість і прозорість, як вияв моральної автономії в службовій діяльності; 

співвідповідальність і солідарність у досягненні спільної мети; культура 

морального висловлювання, морального дискурсу; службовий етикет. 

Для моральної практики державних службовців особливо важливе 

розуміння етики ділового спілкування з огляду на роль комунікацій (низхідних, 

висхідних, горизонтальних, інтерактивних), а також зворотного зв’язку в 

діяльності державного органу, який, перетворюючи комунікації в двосторонній 

процес, забезпечує їх ефективність. 

Комунікації, які являють собою динамічний міжособистісний процес, 

надають державному службовцю інформацію про безпосередньо виконувані 
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обов’язки, їх місце і роль у колективній діяльності державного органу, а також 

про якість роботи і особистий внесок у загальний результат праці. Побудовані 

на етичних засадах, вони спрямовані на досягнення п’яти основних цілей у 

діяльності державних службовців: забезпечення ідеологічною інформацією для 

розуміння місії і загальних цілей організації; постановка конкретних завдань з 

виконання посадових обов’язків; забезпечення інформацією про прийняті в 

організації правил і процедур; забезпечення інформацією, що стосується сенсу 

й змісту виконуваної частки індивідуальної праці в спільній діяльності; 

інформування про якість і результати виконуваної роботи. 

У традиційному розумінні класична організаційна структура державного 

органу забезпечує вертикальні – низхідні і висхідні – інформаційні процеси. 

Однак на практиці, виключаючи контроль за зворотним зв’язком, низхідні 

комунікації домінують над висхідними. Директивний характер їх реалізації 

(наказ, інструкції, інформування і розпорядження тощо) має суб’єкт-об’єктну 

природу. Висхідним комунікаціям, побудованим на етичних засадах, властивий 

характер, оскільки він наділяє державних службовців необхідною свободою, 

повноваженнями і залучає їх таким чином до процесу управління.  

Практична реалізація етики професійного спілкування у висхідних 

комунікаціях здійснюється специфічними методами і каналами зв’язку: 

методикою активного слухання; процедурою оскарження; політикою відкритих 

дверей; консультуванням, внутрішнім моніторингом громадської думки, 

бесідами кадрової служби з рядовими державними службовцями, 

неформальними бесідами з працівниками, які звільняються з роботи тощо; 

методами (прийняття рішень, розбудовою неформальних комунікаційних сіток, 

збиранням пропозицій тощо); етичною структурою та ін. 

Особлива роль у діяльності державних органів відіграють інтерактивні 

комунікації, які не лише забезпечують професійні зв’язки в організації чи 

соціальну підтримку державним службовцям незалежно від рівня в ієрархічній 

структурі, що властиве й іншим видам комунікацій. Інтерактивні комунікації 

забезпечують досягнення найбільш важливих цілей професійної діяльності: 
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координацію завдань; вирішення проблем; обмін інформацією; розв’язання 

конфліктів. 

Оскільки класична організаційна структура не задовольняє потреби в 

інтерактивних комунікаціях, з цією метою створюються нові організаційні 

форми, або використовується система неформального спілкування (що 

ґрунтується на системі емоційно-опосередкованих зв’язків) на одному 

структурному рівні. Як і будь-яка комунікаційна система, неформальна має 

особистісну орієнтацію, завдяки чому вона відіграє роль головного способу 

здійснення інтерактивних комунікацій. Належна увага до міжособистісних та 

інтерактивних аспектів професійної взаємодії забезпечує етичному 

спілкуванню роль важливого чинника формування моральних відносин і 

ефективне функціонування державного органу. 

Духовний характер моральної діяльності розкривається в її продукті – 

моральних цінностях, які вона породжує і утверджує (справедливість, чесність, 

гідність, відповідальність тощо). Такі цінності не мають предметного 

вираження, проте є загальнолюдським сенсом спільної діяльності і 

проявляються як неписані правила у відносинах, продуктом яких є «спільність» 

або «людяність». 

Аналіз соціальної взаємодії суб’єктів дає змогу виділити внутрішні 

(суб’єктивні) й зовнішні (об’єктивні) чинники моральної діяльності державних 

службовців. До перших належать ставлення державних службовців до професії 

і праці як до діяльності, що становить суттєву частку життя і забезпечує їх 

розвиток і самореалізацію (цінності й мотиви, які характеризують суб’єктивну 

орієнтацію на моральне самоствердження у професійній діяльності і 

визначають «лінію поведінки»), морально-професійні якості характеру, 

здібності, культура спілкування; свідоме виконання моральних і юридичних 

вимог щодо праці (вміння і навички моральної аргументації, вибору і 

оцінювання управлінських рішень і дій та практичної реалізації); лояльність до 

колективу, влади в цілому і підпорядкування керівним вимогам. Зовнішніми 

чинниками виступають належні умови праці (комфортне середовище праці 
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відповідно до її «контексту» і соціальної значущості, включаючи морально-

психологічний клімат у колективі), організація праці (удосконалення змісту 

посадових обов’язків з метою створення більше можливостей державним 

службовцям для реалізації індивідуальних здібностей, використання методу 

роботи в команді, залучення до управління колективними справами), 

удосконалення системи службових відносин (внутрішніх, зовнішніх), 

справедлива оцінка праці. 

Виконуючи обов’язки, державний службовець взаємодіє у внутрішньому 

(колективі) і зовнішньому середовищі (соціальному і природному), знаходячи 

шляхом експерименту моральні рішення. Він не диференціює знання і вміння 

на економічні, юридичні, політичні чи моральні. Здійснюючи етичний вибір, 

він використовує їх як інструменти розв’язання певної проблеми, оцінюючи її 

на предмет моральності. У ситуації вибору для нього важливо оцінити: 1) що 

про це йдеться в законі; 2) які морально-етичні засади вирішення проблеми; 3) 

що підказують знання і професійний досвід; 4) які можливості наявні в 

організації і який власний потенціал для прийняття правильного рішення. У 

цьому розумінні професійна етика є прагматичною [34; 70]. Особисто набутий 

моральний досвід у поєднанні з бажанням і практичною готовністю 

розв’язувати проблеми моральними методами й засобами забезпечує успіх 

професійної діяльності. Крізь призму структури суспільної діяльності вона 

матиме такий вигляд (табл. 2.1). 

Діяльнісний підхід до етики державних службовців характеризує її як 

етику цілей, засобів, дій та чеснот, оскільки вони визначають якість 

професійної діяльності, що з’ясовує чи етичні дії державного службовця; чи 

моральні наслідки цих дій. 

Етична поведінка державного службовця – це особливим способом 

орієнтовані діяльність і спілкування службовця як суб’єкта професійної 

діяльності. 
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Таблиця 2.1 

Моральний аспект суспільної діяльності 

Характеристика суспільної 

діяльності 

Характеристика її морального 

аспекту 

Діяльність є цілеспрямованим 

процесом, що має своє завершення у 

кінцевому результаті 

Особистість свідомо обирає моральну 

мету діяльності й персонально 

відповідає за моральний результат дії, а 

також за її наслідки; особистість вільна 

у виборі мети дії, проте ця мета має 

відповідати професійному обов’язку як 

визначальному моральному мотиву 

Вона відбувається в певній ситуації, 

деякі компоненти якої є сталими, а 

інші використовуються суб’єктом як 

засіб для досягнення мети 

Мотиви діяльності та її засоби є 

етичними; у їх виборі особистість 

вільна; її обмеження визначаються 

лише умовами ситуації (матеріальними 

й духовними; внутрішніми й 

зовнішніми) та власними 

можливостями 

Діяльність нормативно 

регламентується, що простежується у 

визначенні цілей та індивідуальному 

виборі засобів 

Діяльність здійснюється відповідно до 

професійних етичних норм; її мета, 

мотиви, засоби, результати і наслідки 

визначаються стандартами виконання 

професійного обов’язку, які є для неї 

особистісно значущим 

Діяльність реалізується шляхом 

суб’єкт- суб’єктної взаємодії її 

учасників 

Способи діяльності і відносини, які 

вона породжує, є моральними, взаємно 

відповідальними 

 

Таким чином, поведінка державного службовця має бути спрямована на 

утвердження цінностей і цілей демократичної держави, в яких узгоджені 
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суспільні, колективні й індивідуальний інтереси. Вона має гуманістичну 

спрямованість, є внутрішньо мотивованою і такою, що є наслідком 

добровільного вибору службовцем суспільного інтересу як домінуючого 

мотиву професійної діяльності. Умовами її формування є: лояльність до 

колективу і його визнання колективом, свобода і відкритість інформаційного 

обміну, довір’я, взаємна підтримка дій, доброзичливість у стосунках тощо. 

 

2.3. Дослідження сучасного стану етики державних службовців 

України 

 

Вивчення реального стану етики державних службовців, виявлення їхніх 

проблем і потреб у етичних знаннях здійснено методом контент-аналізу 

результатів вітчизняних досліджень, під час яких застосовувався ряд відомих 

підходів. 

1. Безпосередній метод оцінювання стану й потреб – найчастіше 

вживаний у вітчизняній практиці державної служби підхід з використанням 

соціологічних методів, як правило, у формі анкетного опитування. 

Державним службовцям пропонується відповісти на запитання анкети: 

які функції виконують вони згідно із службовими обов’язками, які вміння і 

навички є основними в їхній роботі, з чим вони хотіли б ознайомитися в 

процесі підвищення кваліфікації тощо. На основі отриманої інформації 

оцінюються освітні потреби і розробляються навчальні програми й окремі 

курси. Обмеженість такого дослідження зумовлюється тим, що зміст анкет 

відображає суб’єктивні вподобання їх авторів. Крім того, анкети, як правило, 

закриті, в кращому випадку напіввідкриті [9; 13; 14]. 

2. Інноваційний підхід до аналізу реального стану етики державних 

службовців. Його ілюструє дослідження ефективності муніципального 

управління. Л. Карамушка, О. Крутій, В. Сороко, Н. Янюк та ін. вивчали 

уявлення державних службовців про ефективність управління і його чинники, а 

також оцінку реального стану управління споживачами державних послуг. В 
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основу «факторно-аналітичної моделі» ефективності державного управління 

була покладена ідея професіоналізму державної служби виходячи з того, що 

професіонал має бути «відданим особливому набору ідеалів і стандартів 

поведінки» [305]. Вибірка включала голів міських адміністрацій, їх заступників, 

начальників управлінь, спеціалістів (62,7%), голів і депутатів місцевих рад 

(9,6%), представників громадських організацій (6%), бізнесменів (8,4%) та 

інших категорій (13,3%). Дослідники безпосередньо не ставили собі за мету 

з’ясувати роль етики в діяльності державних службовців, проте вони виявили 

думки респондентів про сутність і реальну роль цього чинника в державному 

управлінні [31; 38; 85; 93]. 

Первинними в забезпеченні ефективності праці державних службовців 

респонденти назвали людський фактор і принцип демократичного управління. 

Причому найважливішими проявами «людського фактору» опитані вважають 

особистісні стосунки, врахування індивідуальних особливостей партнерів та 

неформальні правила взаємодії. До менш важливих віднесено формальні, 

морально-правові засади професійної діяльності: принципи, умови, правила, 

норми, закони, які містять зразки поведінки й діяльності. Автори дослідження 

назвали їх «організаційним фактором». Він відображає відоме протиріччя між 

неформальною і формальною організаціями, з’ясоване свого часу 

представниками наукової школи «людських ресурсів» [31, c. 51-62]. Проте, у 

вітчизняному дослідженні це протиріччя свідчить про домінування в 

професійній діяльності державних службовців України не ділових, а 

міжособистісних відносин, з якими респонденти пов’язують своє ставлення до 

праці. З погляду етики це пояснюється такими причинами. 

1. Професійна діяльність не задовольняє особистісні потреби службовців, 

насамперед у самореалізації. Вони не пов’язують свою кар’єру з державною 

службою. Їх працю мотивують такі чинники, як можливість привабливих 

міжособистісних контактів, встановлення впливових зв’язків тощо. 
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2. Міжособистісні відносини є своєрідним способом нейтралізації 

надмірної бюрократизації праці, яка ускладнює виконання cлужбових 

обов’язків. 

3. Не виключено також, що це протиріччя виявляє реальний стан 

службових відносин. Тим більше, що провідну роль у діяльності місцевих 

органів влади, на думку опитаних, відіграють перші особи і «команда найбільш 

близьких до них співробітників, які володіють відповідними повноваженнями». 

Причому респонденти стверджують, що в державних органах зберігається 

радянська традиція жорсткої ієрархії [37, с. 27]. 

Службовці виявили розуміння переваг демократичного способу 

управління. На їхню думку, ефективність управління зумовлюється проявом 

ініціативи з боку як керівників і рядових співробітників, так і з боку громадян. 

Влада повинна дбати про інтереси громадян, а також залучати їх до планування 

та організації діяльності органів виконавчої влади. 

Проаналізуємо з погляду етики базові чинники ефективності управління, 

які виділили науковці. Основним чинником ефективного державного 

управління визначено професіоналізм службовців. Змістовий аналіз чинника 

дає змогу зробити висновок, що йдеться про готовність і здатність державних 

службовців до служіння місцевим чи регіональним громадам, суспільству в 

цілому. Якісна характеристика професіоналізму виявляє етичний аспект 

поведінки державного службовця в суспільному, індивідуальному й 

колективному вимірах. 

1. Професіоналізм – це суспільно орієнтована самостійність і 

відповідальність. Це – патріотизм, відданість, щирість у відносинах з 

громадянами, любов до свого міста і бажання жити в ньому. Він проявляється у 

таких морально-психологічних якостях, як доброта, великодушність, вміння 

спілкуватися, співпереживати, визнавати власні помилки тощо; в професійно-

діяльнісних (морально-професійних) уміннях і навичках: здатності до 

компромісу, вирішувати конфлікти, визначати мету й досягати її, 

відповідальності, наполегливості, особистій ініціативі тощо; у власне етичних 
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нормах поведінки: справедливості, розумному раціоналізмі, поміркованості, 

законно слухняності, відповідальності за досягнення кінцевого результату. 

2. Професіоналізм – це ефективна організаційна поведінка, яка 

здійснюється на засадах системного підходу і спрямована на конкретний 

результат. Етичними нормами такої поведінки є небайдуже ставлення до праці 

(відданість), чесність і справедливість, відкритість в особистих стосунках і діях, 

неприпустимість зловживання службовим становищем, вміння діяти 

самостійно, але із урахуванням погляду керівника. 

3. Етичними засадами організації колективної діяльності названо 

взаєморозуміння, вміння організувати роботу «в команді», толерантність, 

взаємну підтримку, культуру праці тощо. Виокремлений чинник організаційних 

відносин у колективі та відносин із зовнішнім середовищем описує, по суті, 

морально-етичні стандарти державної служби. 

4. Оцінка реального стану ефективності управління дає уявлення про його 

етичний рівень, а також дає змогу виявити потребу в етичних знаннях. 

Фактори, що обумовлюють або характеризують етику професійної діяльності 

державного службовця, отримали негативну оцінку респондентів. До них 

віднесено: забезпечення діяльності на робочому місці (32,9%); ефективне 

стратегічне планування (28,2%); стимулююча організаційна культура (23,6%); 

справедливість, законність, відкритість професійних відносин (22,4%); страх 

втратити роботу (22,2 %); спрямованість на інтереси громадян і робота з ними 

(16,3%); співпраця в організації (16,1%); самоорганізація професійної 

діяльності (16,1%); жорстка ієрархічна адміністративна структура (14,6%); 

спрямованість на результати й етика праці (14, 6%); самостійність і 

відповідальність (12,9%); відсутність подвійних стандартів (11,4% ) [29, с. 40]. 

Таким чином, результати дослідження можна вважати об’єктивним зрізом 

уявлень про етику на державній службі та оцінки реального стану її 

функціонування. Вони підтверджують попередні висновки про те, що державні 

службовці розуміють роль «людського фактора» в підвищенні ефективності 

державного управління і професійної діяльності. Проте вони недостатньо 
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осмислюють суть морального чинника у службовій діяльності, їм бракує 

теоретичних знань і досвіду його практичної реалізації. Це, зокрема, сукупність 

професійних етичних знань, вмінь і навичок з організації індивідуальної і 

колективної праці; формування гуманних ділових відносин у колективі та 

партнерських відносин із громадянами; моральний аналіз і оцінювання рішень, 

діяльності та її результатів; способи стимулювання етичної поведінки; методи 

добору на державну службу за морально-професійними якостями тощо. 

Визначальну роль в етичній діяльності державних службовців середнього 

рівня управління відіграє характер відносин із керівником, які згідно із 

Загальними правилами поведінки мають, принаймні, відповідати етичним 

нормам, що характеризують культуру спілкування. Проте виявлені факти 

частого приниження гідності підлеглих керівником: несправедливість у 

розподілі службових обов’язків та нарахуванні заробітної плати; 

деперсоналізована критика; аморальність засобів впливу; дискримінація 

службовців жіночої статі тощо. Таке ставлення керівництва зумовлює 

відповідну реакцію підлеглих: вони також зневажливо ставляться до керівника і 

цілком справедливо не вважають його взірцем для наслідування. 

На думку службовців, у керівника «своя» етика. Часто він не має не лише 

лідерських якостей, але й морального та інтелектуального авторитету в 

колективі. Ставлення керівництва до підлеглих службовці пов’язують із 

відсутністю реального контролю за практичним втіленням Загальних правил 

поведінки державного службовця, норми якого обов’язкові для всіх, незалежно 

від посади, а також відсутністю санкцій і реальних важелів впливу на 

порушників. Крім того, керівник, на якого покладено персональну 

відповідальність за етику поведінки підлеглих і за стан етики професійної 

діяльності колективу в цілому, реальної відповідальності ні перед ким не несе. 

Аналізуючи етичні аспекти організації праці, службовці звертають увагу 

на проблеми, які зумовлюють порушення принципу справедливості, й 

унеможливлюють етичну поведінку. До них належать: нечіткість посадових 

інструкцій (наприклад, формулювання «виконує… обов’язки… та інші 
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доручення керівника»); несправедливість у розподілі посадових обов’язків 

(більше навантажують того, хто працює); дублювання службових обов’язків; 

незадовільна організація праці, яка спричиняє тривалі перерви в роботі, влучно 

названі «замаскованим байдикуванням»; відсутність справжнього внутрішнього 

контролю за діяльністю і результатами праці; справедливої оцінки, ефективної 

мотивації та стимулювання праці службовців. Така організація праці не 

створює в колективі умов для самоповаги, відчуття причетності до спільної 

мети, розвитку відносин загальної взаємної турботи, гордості за свій колектив. 

Її наслідком є почуття професійного безсилля державних службовців, занижена 

самооцінка, брак мужності у відстоюванні власних поглядів перед вищим 

керівництвом у ситуаціях, коли йому не вистачає мудрості бачити реальну 

ситуацію, або воно не бажає змінити те, що можливо; втрата емоційної 

рівноваги, поміркованості у спілкуванні з колегами, громадянами, 

організаціями тощо. Типовими наслідками такої організації праці для 

колективу є його поділ на окремі, замкнені на власних інтересах групи, 

конфлікти інтересів (між управліннями, відділами) та міжособистісні, які 

зумовлюють нездоровий морально-психологічний клімат. 

Відносини з громадянами, як вважають службовці, є основним 

показником моральності. Вони називають окремі причини, які зумовлюють 

конфліктність та інші аморальні прояви зі свого боку. Якщо не відносити до 

основних причин моральну недосконалість самих законів, то решту можна 

звести до проблеми морально-психологічної неготовності і нездатності 

переважної більшості державних службовців обрати пріоритетом професійної 

діяльності права й інтереси людини, громадянина, а не начальника чи держави. 

Усунення названих причин слід розглядати в двох вимірах: нормативно-

правовому забезпеченні професійної діяльності державних службовців і власне 

моральному регулюванні. Стосовно першого виміру йдеться про 

неврегульованість порядку і відсутність стандартів надання державних послуг 

громадянам та їх об’єднанням, законодавчого закріплення вимоги відкритості 
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діяльності державних органів, яка покликана залучати громадян до участі в 

контролі за їх діяльністю й управлінні справами держави.  

Другий, власне етичний вимір полягає в усвідомленні того, що 

відкритість і прозорість діяльності як основні етичні принципи, що регулюють 

відносини із споживачами державних послуг, є реальним випробуванням на 

моральність і професіоналізм державної служби. Саме ці принципи надають 

державного сенсу відповідальності державних службовців. Вона має низку 

моральних проявів: 1) відповідальність як компетентність, що в умовах 

відкритості й прозорості діяльності стає видимою для оточуючих; 

2)відповідальність за моральний вибір рішення чи дії та їх наслідки породжує 

відповідальність як почуття власної значущості людини, що вирішує державні 

справи. 

Виявлені етичні проблеми охоплюють усі аспекти професійної діяльності 

державних службовців. Вони зумовлюють негативні тенденції в організації 

праці і відносинах у трудових колективах державних органів та установ, які 

породжують відчуження державних службовців від процесу праці, наслідком 

якого є байдужість, втрата професійного інтересу, низька ефективність, а також 

недовіра громадян до влади. Розв’язання цих проблем потребує науково 

обґрунтованого комплексного підходу до етики державного службовця, в якому 

враховувалася б сукупність факторів, необхідних для утвердження етичних 

засад в організації праці і відносин: науково-теоретичне обґрунтування, 

політико-правове закріплення, етико-просвітницьке й організаційне 

впровадження. Він має базуватися на розробці емпіричних показників прояву 

етичних принципів у діяльності державних службовців, механізмів їх 

практичної реалізації, форм внутрішнього і зовнішнього (громадського) 

контролю за їх функціонуванням. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Етична інфраструктура і формування професійної етики 

державних службовців 

 

Теоретичний аналіз професійної етики державних службовців і 

дослідження практики службової взаємодії і відносин показали, що формування 

професійної етики державних службовців потребує керованості. Таку вимогу 

увібрали в себе ряд концептів. По-перше, загальнолюдські цінності – гідність 

людини, її права і свободи, справедливість, рівноправність, а також 

демократичні цінності – прозорість, відкритість, підзвітність і підконтрольність 

влади – набули статусу базових суспільних цінностей, законодавчо закріплених 

у Конституції України. По-друге, формування етики державних службовців, а 

також гуманізація суспільних відносин як її наслідок відбуваються тільки 

завдяки двом зустрічним процесам: демократичному реформуванню 

державного управління на етичних засадах і розбудові на цих самих засадах 

громадянського суспільства. По-третє, оскільки відповідальність за практичне 

втілення базових цінностей у суспільне життя як відповідальність за 

утвердження закону і справедливості, однакових для всіх покладається на 

органи влади і, насамперед, на її керівників, то професійна державна служба є 

суспільною потребою в такій владі, яка б служила моральним взірцем для 

кожного члена суспільства. І, головне, оскільки професійна діяльність служіння 

означає свідоме підпорядкування інтересів державних службовців суспільним 

потребам та інтересам, то професійна етика вимагає свідомої і добровільної 

згоди на принцип самообмеження окремих громадянських прав і свобод. Ця 

обставина зумовлює потребу у внутрішньому і зовнішньому контролі за етикою 
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поведінкою державних службовців з боку як самої влади, так громадянського 

суспільства. 

Тому в полі зору етичної служби має бути увесь комплекс завдань, 

пов’язаних із професійною діяльністю державних службовців: 

− офіційне визнання етичних норм як критеріїв оцінювання професійної 

діяльності: управлінського рішення; службового вчинку; службового 

підвищення, оплати праці, професійної винагороди тощо; 

− добір кадрів за морально-професійними якостями; 

− атестація і кар’єрне зростання; 

− контроль за дотриманням «Загальних правил поведінки державного 

службовця» і адекватне реагування на виявлені результати; 

− розробка і впровадження системи мотивації і стимулювання етичної 

поведінки державного службовця, колективу державного органу тощо; 

− запровадження ритуалів і розвиток традицій у державній службі; 

− етична освіта і методичне забезпечення професійної соціалізації; 

− вивчення і поширення досвіду кращих колективів державних органів 

тощо. 

Вирішення названих та інших етичних проблем професійної діяльності, а 

також упорядкування організації праці і службових відносин на встановлених 

засадах, щоб «змусити» державних службовців шанувати встановлений 

порядок, потребує комплексу інструментів і процедур, які будуть спонукати до 

етичної поведінки і врегульовувати її небажані прояви. Вони можуть бути 

об’єднані в етичну службу як спеціальний інститут етики державних 

службовців або ж набрати форми етичної інфраструктури державної служби. 

Етична інфраструктура характеризує сукупність механізмів, методів і засобів 

управління професійною діяльністю державних службовців і регулювання 

відносин, які забезпечують формування і функціонування професійної етики. 

Йдеться про політико-правові, організаційні, психолого-педагогічні, власне 

етичні та інші механізми управління професійною поведінкою державних 

службовців, які сприяють реалізації функцій професійної етики, а також 
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механізми, методи і форми морального регулювання професійних відносин, 

зокрема координація, інтеграція, співучасть в управлінні, делегування 

повноважень, етична освіта і соціалізація та ін. 

Запропонований підхід до формування і функціонування професійної 

етики забезпечує керованість процесу завдяки цілеспрямованій реалізації 

морального і юридичного права держави на забезпечення моральної 

професійної діяльності державних службовців засобами, які дозволені 

Конституцією України і які не порушують прав людини. Він розкриває 

проблему формування і функціонування етики державних службовців в єдності 

етичного, політико-правового і організаційного вимірів. 

На підставі проведеного дослідження виділено такі елементи етичної 

інфраструктури: Кодекс етичної поведінки, побудований на ідеях свободи 

особистості державного службовця і професійної ефективності в умовах 

колективної праці; механізм прийняття державним службовцем моральної 

відповідальності; законодавче закріплення понятійних стандартів, процедур 

реалізації етичних норм, механізмів внутрішнього контролю й відповідальності 

за дотримання етичних вимог; організаційні етичні структури, які забезпечують 

вироблення і реалізацію етичних програм діяльності державних органів і 

установ (навчання, консультування, нагляд і моніторинг поведінки і службової 

дисципліни тощо); механізми взаємодії державних органів із громадянським 

суспільством, у тому числі й форми зовнішнього (суспільного) контролю та 

стимулювання етичної професійної діяльності державного службовця і 

трудового колективу; гарантії соціального захисту державних службовців тощо. 

1. Етика державного службовця повинна стати основою реформ у державі 

та бути формалізована у відповідному нормативно-правовому акті. Як уже 

зазначалося, соціальне призначення держави полягає в утвердженні в 

суспільстві цінностей і стандартів моральних відносин. Його реалізація 

розпочинається із дотримання етичних вимог самою державою. Тому, щоб 

моральність увійшла в коридори влади і пронизала управлінські відносини, 

політичне керівництво держави має відкрито визнати роль етики в діяльності 
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держави і проголосити основні цінності й стандарти, які є критеріями поведінки 

владних осіб. Їх формалізація, як свідчить досвід країн розвиненої демократії.  

2. Формою публічного зобов’язання державних службовців виконувати 

встановлені етичні вимоги є Присяга державного службовця. Ця вимога є 

головною детермінантою утвердження в суспільстві справедливості як рівної 

можливості громадян на професійну діяльність в системі державної служби,так 

як вона проголошує моральну свободу громадянина та свідомого й 

добровільного підпорядкування власних інтересів суспільному благу. Вступ на 

державну службу означає, що вибір службовця є свідомий та мотивований. 

Однак, це право має бути доповнено рамковими вимогами щодо моральних 

якостей кандидата на державну службу, які гарантують його здатність нести 

моральну відповідальність.  

3. Прийняття юридично закріплених моральних норм (етичного 

законодавства). Суворому контролю за виконанням базових етичних вимог до 

державних службовців сприятиме їх узаконення юридичними актами. Цей 

елемент етичної інфраструктури акцентує увагу на двох моментах. По-перше, 

метою етичного законодавства є адміністративно-правове регулювання 

належної поведінки, яка відповідає принципам позапартійності, лояльності до 

держави, лідерства, самостійності, ініціативності, справедливості, підзвітності, 

персональної відповідальності тощо. По-друге, реформування державного 

управління на зазначених засадах забезпечить побудову сучасної моделі етики 

державних службовців, визначальними цінностями якої буде законність, 

людина, Батьківщина, справедливість, солідарність. На зміну державній 

управлінській діяльності, яка ґрунтується на автократичних, технократичних і 

бюрократичних засадах, в яких немає місця людині, почне розбудовуватися 

демократична, гуманізована система професійної діяльності, зорієнтована на 

розвиток співпраці, ініціативи й творчості у партнерській взаємодії влади й 

суспільства, спрямованій на досягнення спільної мети. 

Це дозволять позбавитися суперечностей. Оптимізація законодавства, 

редагування законів та інших правових норм що, у багатьох випадках 
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викликають різне тлумачення, можуть бути покращені шляхом внутрішніх 

постанов тощо. 

4. Відповідальність та санкції за недотримання етичних норм. Це 

забезпечується адміністративними процедурами, засобами контролю, 

оцінюванням, етичного консультування та аудиту. Все це спрямовано на 

реалізацію принципів відповідальності, відкритості та підзвітності державного 

службовця. Повне й послідовне правове врегулювання прав і обов’язків, 

стандартів їх реалізації, критеріїв оцінювання результатів, належне 

керівництво, а також етичний супровід службової діяльності охоплюють такі 

механізми, як професійне етичне консультування, етична експертиза, 

внутрішній контроль, моральний аудит діяльності колективу. Названі 

механізми зорієнтовані на цілеспрямоване формування моральних умов праці і 

відносин. 

5. Кодекси етики поведінки (первинного колективу, галузеві, 

інституційний). Як уже зазначалося, кодекс виконує основні функції 

професійної етики і є формою публічного проголошення цінностей, правил і 

стандартів поведінки державного службовця. Він повинен точно визначити, які 

його положення є ідеалами державної служби, які мають характер норми, а які 

лише дисциплінарний характер. Наявність у кодексі морального ідеалу вказує 

на те, що державні службовці беруть на себе вищі моральні стандарти, які 

очікує суспільство. Якщо кодекс не містить положень про неприпустиму 

поведінку і застосування до неї покарань, то він є лише декларацією про етичні 

вимоги. Такими покараннями можуть бути як незначні дисциплінарні 

стягнення, так і найбільш суворе – виключення із професійних рядів з 

оприлюдненням скоєного порушення. В останньому випадку міра покарання 

хоч і висока, проте вона свідчить про колективну турботу про професійну 

гідність і честь. Окремим питанням слід вважати колективну відповідальність 

професії державного службовця перед суспільством і засади її реалізації. 

Робота в цьому напрямі має проводитися паралельно із формуванням 

індивідуальної професійної етики, про що йшлося вище в аргументації 
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парадигми професійної етики. Її складовим елементом є свідомість колективної 

відповідальності за честь державної служби, а не лише за власну честь. Саме це 

зумовлює необхідність розробки кодексів державної служби, державного 

органу, установи або ж поєднання в єдиному кодексі норм і правил поведінки 

та відповідальності інституту чи колективу в цілому. Тому цілком справедливо, 

що положення кодексу стосуються кожного державного службовця, незалежно 

від місця в ієрархії управління. 

6. Науково-організована праця, справедливе керівництво, гідна заробітна 

плата і соціальний захист. Мотивація праці державного службовця є рушійною 

силою етичної поведінки. Державна служба є свідомим вибором, тому етична 

поведінка службовців залежить від застосування ними своїх здібностей та 

інтересів на робочому місці. Від цього залежить моральне задоволення 

державних службовців професійною діяльністю. А це, в свою чергу, є умовою 

особистісного зростання та формування моральної відповідальності державних 

службовців. 

7. Громадянське суспільство як елемент в етичній інфраструктурі. Вони 

мають бути як засобами контролю поведінки державних службовців, так і 

тиску. Цей компонент реалізує конституційні вимоги громадян в управлінні 

державними справами та підконтрольність держави. Крім того, складає основу 

етичної інфраструктури. Гуманність демократичного суспільства виявляє себе  

у довірі громадян до влади, що встановлюється внаслідок відкритості-

прозорості діяльності державних органів, їх співпраці з громадянами у 

вирішенні державних проблем.. Інша проблема утвердження етики державних 

службовців активність ЗМІ у виявленні аморальної поведінки, фактів 

зловживань з боку державних службовців. 

Отже, активна роль громадянського суспільства в державному управлінні 

полягає в контролі й обмеженні притаманних державним органам тенденцій 

ставати занадто владними і не виконувати свого призначення щодо розв’язання 

проблем громадян і суспільства в цілому. Цей елемент етичної інфраструктури 

виконує одну із найскладніших функцій державного управління. 
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3.2. Етична соціалізація державних службовців як шлях 

вдосконалення держаної служби 

 

Значущість етичної освіти державних службовців у системі підготовки і 

підвищення кваліфікації визначається, насамперед, її впливом на засвоєння 

службовцями єдиних ціннісно-нормативних критеріїв професійної етики. 

Досвід їх практичного застосування набувається в трудовому колективі в 

процесі виконання посадових обов’язків. На робочому місці відбувається 

складний процес освоєння професійної ролі і входження в систему професійних 

відносин державної служби. Він включає складання державним службовцем 

присяги, освоєння змісту службової діяльності, норм і правил взаємовідносин у 

колективі, осмислення посадових обов’язків і прав, етичних норм і правил їх 

виконання, морального сенсу обмежень і службових гарантій. Повноцінність 

цього процесу зумовлена якістю етичної соціалізації. 

Як уже зазначалося, соціалізація передбачає взаємодію людини із 

соціальним середовищем, яке впливає на формування її певних соціальних 

якостей і рис, активне засвоєння й відтворення нею суспільних зв’язків [37; 38; 

85]. Можна вважати, що соціалізація – це суспільна форма активного 

сприйняття індивідом соціальної інформації, необхідної для адаптації до 

середовища. Вона має дві цілі: формування системи його суб’єктивної 

орієнтації (мотивів і цінностей) і реалізації рольових очікувань. 

Розгляд етичних проблем державних службовців у рамках трудового 

колективу зумовлений низкою причин: 1) трудовий колектив є основною 

соціальною ланкою, в якій формуються службові взаємовідносини; 2) у 

трудовому колективі відсутня проблема становлення комунікацій, оскільки 

спілкування відбувається постійно; 3) трудовий колектив дає змогу аналізувати 

характер відносин і простежити прояви етичних принципів і норм. Соціалізація 

державного службовця характеризує процес освоєння системи фахових знань, 

цінностей і норм, вмінь і навичок, які дають йому змогу повноцінно виконувати 

посадові обов’язки. За своєю суттю і змістом термін соціалізація близький до 
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терміна «формування», хоч часто використовується і в значенні «виховання» (в 

широкому розумінні). 

Із суті і змісту соціалізації випливає, що етична соціалізація є її основою. 

Вона спрямована на розвиток державного службовця як морального суб’єкта. 

Саме завдяки процесу етичної соціалізації службовець засвоює етичну культуру 

державної служби, оволодіває правилами, стандартами і зразками бажаної 

етичної поведінки, приводячи власні моральні цінності й настанови у 

відповідність із професійними цінностями й нормами. 

Освоєння професійної ролі з погляду етичної соціалізації означає 

оволодіння державним службовцем необхідними знаннями, вміннями і 

навичками етичної поведінки і спілкування, навичками індивідуальної 

діяльності і групової взаємодії, вміннями будувати моральні відносини, 

розвиток необхідних морально-професійних якостей тощо. Складність цього 

процесу, як показує практика, зумовлена двома обставинами. По-перше, 

соціалізація як адаптація (пристосування) до певних цінностей, норм і правил у 

колективі, має поєднуватися з процесом індивідуалізації. В противному разі її 

наслідком буде конформний індивід. По-друге, службова поведінка включає 

кілька векторів: координаційний і автономний, які мають регулюватися 

єдиними етичними правилами. Етична соціалізація – основа організаційної 

соціалізації, в процесі якої службовця наставляють та навчають, в процесі якого 

він усвідомлює власну роль в організації чи в підрозділі, а також особистісну й 

професійну значимість. Вона включає: 1) основні цілі організації; 2) засоби 

професійної діяльності, яким віддається перевага для їх досягнення; 3) основні 

обов’язки працівника і його роль в організації; 4) моделі поведінки, потрібні 

для ефективного виконання ролі і для того, щоб бути прийнятим в організації; 

5) правила, які забезпечують індивідуальність та цілісність організації [38, с. 

69]. 

Метою етичної соціалізації державних службовців є формування в 

організації етичної культури «спільного дому», в якому панують 
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взаєморозуміння і взаємоповага, а також стійка відповідальна поведінкова 

практика кожного службовця, спрямована на виконання морального обов’язку. 

Особлива роль етичної соціалізації зумовлена тим, що її основними 

механізмами є спілкування, спільна діяльність і взаємний вплив членів 

колективу, які водночас слугують основними методами професійної діяльності. 

Побудовані на засадах співучасті і морально-етичних принципах 

державної служби, ці механізми продукують у колективі моральні відносини, в 

системі яких і відбувається становлення професійної етики окремого службовця 

й організаційної (корпоративної) етики. Іншими механізмами етичної 

соціалізації є ідентифікація, наслідування (свідоме і несвідоме), соціальна 

фацилітація, а також механізми і засоби підтримки етичної поведінки в 

колективі [37, с. 81-87]. 

Фактором (і показником) успішної етичної соціалізації в трудовому 

колективі є моральні службові відносини. В управлінській практиці вироблені 

спеціальні засоби, нормативні документи, організаційні методи і форми роботи 

щодо їх формування, зокрема: етичні кодекси – основний елемент етики 

організації; «картки етики» – набір етичних правил і рекомендацій, які 

конкретизують етичний кодекс для окремого службовця. Вони містять також 

юридичні норми з питань етики, прізвище, ім’я, по батькові і телефон 

консультанта з етики; комітети (або окремі спеціалісти) з етики, які 

розробляють етичну політику організації, розв’язують поточні етичні 

проблеми; навчання (тренінги) співробітників етичній поведінці шляхом 

проведення семінарів і короткотермінових курсів; етична експертиза 

конкретних аспектів діяльності організації, окремих програм, спрямована на 

покращання морального клімату в організації, підвищення її іміджу, внесення 

коректив у діяльність організації; хартії (декларації) громадянина; окрема 

служба, яка розглядає претензії громадян з етичних питань та ін. 

Найбільш поширеним способом впровадження етичних принципів і норм 

у діяльність трудового колективу є етичний кодекс. Кодекси можуть мати 

різний рівень узагальнення. У практиці державної служби використовуються 
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кодекси організації, кодекси окремих «найбільш чутливих» з погляду етики 

функціональних підрозділів, а також кодекси «робочого місця» [109; 142; 314]. 

Вони містять ключові етичні принципи, які обумовлюють моральний 

характер діяльності і відносин: законності – дієвість закону є гарантією 

мінімуму моральності в державі; поваги людської гідності. Цей принцип 

відображає золоте правило етики, згідно з яким управлінська діяльність 

здійснюється людиною в ім’я людини. Він вимагає етичної експертизи 

службових рішень, а також людяного ставлення до самого державного 

службовця. Його гідність не повинна принижуватися. Така вимога стосується 

як методів діяльності, так і практики міжособистісних відносин у колективі. 

Співробітники мають знати, що і для чого вони роблять. 

Тому необхідно, щоб цілі, завдання та інші аспекти діяльності колективу 

були відкритими і зрозумілими для кожного. Лише за такої умови можлива 

ефективна мотивація праці.  

Принцип відкритості стосується не лише положень етичного кодексу, а й 

інших важливих документів і рішень, які приймаються у колективі: 1. 

Співучасті. Він доповнює принцип відкритості і вимагає залучення 

співробітників до прийняття й погодження управлінських рішень, а також до 

ухвалення будь-яких рішень щодо умов праці, служби тощо. Співучасть формує 

в колективі дух «спільної справи» і почуття відповідальності за стан справ 

колективу; 2. Субсидіарності (доповнюваності). Цей принцип вимагає 

оптимального розмежування компетенції між різними рівнями управління в 

колективі і процедурних аспектів внутрішньої діяльності. Його суть полягає в 

тому, що рішення з будь-якого питання приймається на вищому рівні лише 

тоді, коли вичерпані можливості нижчого рівня [37; 38; 85; 93].  

Таким чином, структура управління у колективі функціонує за 

принципом доповнюваності. У низці джерел наводиться значно ширший 

перелік відповідних принципів, які деталізують вимоги до діяльності, 

службового спілкування, службових і міжособистісних відносин тощо. 
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Одним із засобів етичної соціалізації державних службовців у колективі є 

етична освіта, яка здійснюється в колективі. Її ефективність пов’язана із 

здатністю керівника впливати на підлеглих, що, в свою чергу, залежить від 

рівня його морального авторитету. Роль керівника доцільно порівняти з 

універсальним «інструментом» організаційної етики і соціального 

менеджменту. Керівник – це лідер організації. Він «не командує, а веде за 

собою інших, при цьому вони виступають щодо нього не підлеглими, а 

послідовниками» [70, с. 90]. У зарубіжній практиці управління утверджується 

термін «обслуговуюче керівництво». Коли йдеться про дотримання 

встановлених норм і стандартів, приклад керівника визначить, наскільки 

серйозно колектив буде ставитися до них. Якщо керівник «вважатиме за 

необхідне звільнити морально нестійкого співробітника, подібне рішення 

послужить потенційним сигналом для всієї організації» [71, с. 1-39]. Г.Райт, 

аналізуючи проблеми влади і впливу, вживає поняття «провід». Він, зокрема, 

зазначає, що коли провідник вдається до погроз, залякування, примусу, аби 

домогтися послуху від підлеглих, то в такому проводі відсутній моральний 

елемент [68].  

Проблема етичної соціалізації залежить також від рівня морального 

розвитку кандидатів на державну службу, від якості добору кадрів за морально-

професійними характеристиками. Психологічною наукою доведено, що спроби 

етичного коригування поведінки службовця, який має достатній життєвий 

досвід і досвід державної служби, далеко не завжди успішний. Сформований 

стиль керівництва і стереотипи поведінки, які суперечать сучасним етичним 

нормам, важко піддаються перебудові. Службовця із солідним стажем роботи 

та сформованою системою цінностей і поглядів важко переучувати. Це слід 

враховувати у кадровій політиці державної служби. Більш продуктивним 

вважається прийняття на роботу випускників тих навчальних закладів, у яких 

діяла широка система етичної освіти, що включала вивчення етики 

менеджменту, бізнесу, політичної етики, етики ділових відносин, мовленнєвого 

впливу тощо [85]. У таких осіб базові етичні знання вже закладені у свідомість 
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як частина їх світогляду. Це значно здешевлює етичну програму організації, 

спрощує формування єдиних морально-етичних засад у колективі. Проте 

етична освіта в колективі є обов’язковою, оскільки йдеться, насамперед, про 

освоєння службовцями професійних етичних норм і стандартів поведінки. 

Одним із засобів зміни ситуації на краще вважаємо введення у кожному 

колективі спеціального працівника з етичних проблем професійної діяльності. 

До його функцій, на їх думку, має входити консультування з приводу того, як 

реалізувати той чи інший етичний принцип у конкретному рішенні, дії, 

допомога в розв’язанні конфліктних проблем, комплексна робота щодо 

утвердження в колективі взаємоповаги і відповідальності, елементарної 

порядності. Як зазначається в одній з анкет, до функцій такого працівника має 

входити «постійне нагадування про людяність і мораль при виконанні 

покладених функцій» [85]. 

Формування етики державних службовців у трудовому колективі є 

проблемою індивідуальної та інституційної моралі. Її розв’язання пов’язане з 

комплексним підходом до розробки етичної програми трудового колективу, 

цілями якої є організація діяльності колективу на засадах етичних принципів і 

норм, вплив на відносини в колективі, мотивацію індивідуальної та групової 

діяльності. До основних завдань належать добір кадрів і «введення» 

новоприйнятого службовця в організацію, навчання кадрів, організація кар’єри, 

відновлення дисципліни, оцінювання й атестація кадрів, внутрішній контроль 

тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Питання етики у діяльності органів публічної влади є вельми актуальним. 

Це підтверджують такі факти, як високий рівень корупції, конфлікт інтересів, 

неетична поведінка, неефективна реструктуризація та децентралізація 

управління. Внаслідок цього реформування публічної служби в Україні вимагає 

підвищеної уваги до проблем етики в діяльності, керівників і службовців 

адміністративного апарату всіх рівнів управління, оскільки це, насамперед, 

визначає рівень довіри населення до влади.  

За допомогою етичної інфраструктури здійснюється системне управління 

етикою в публічному управлінні: планування етичної роботи, мотивація, 

моніторинг етичного клімату в організаціях публічного упровадженню 

правління, етичний аудит та оцінка, корегування поводження, управління 

конфліктами, санкціонування  неналежної поведінки та позбавлення недоліків. 

Етична інфраструктура сприяє широкому впровадженню професійної етики в 

практику публічного адміністрування, забезпечує обставини, які мотивують 

представників влади на дотримання етичних стандартів та вияв етичної 

чутливості в своїй діяльності. 

На основі результатів дослідження за заявленою темою сформульовано 

такі теоретичні висновки та практичні пропозиції: 

1. Професійної етики державного службовця пов'язана з тим, що його 

діяльність має відповідати не тільки положенням Конституції і чинного 

законодавства, а й моральним принципам і нормам. При цьому етичний кодекс 

не просто спирається на загальноприйняту мораль, а й конкретизує її вимоги 

відповідно до специфіки службової діяльності. 

2. Визначення сутності та значення етики державних службовців у 

контексті вдосконалення державної служби дозволило уточнити такі поняття, 

як «етика державного службовця», що є системою професійно-етичних 

принципів і норм, які регулюють відносини та діяльність у сфері державної 
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служби, «етика державної служби, що є різновидом професійно-інституційної 

етики, яка досліджує стан професійної моралі та «формування етики 

державного службовця», що характеризує процес усвідомлення суспільних 

цінностей, правил професійної поведінки та розвиток характеру особистості 

державного службовця, які відповідають цінностям, правилам та формам 

професійної етики.  

3. Систематизування правових документів та міжнародно-правових 

стандартів державної політики у сфері формування етики державних 

службовців виявило, що етика державних службовців не зводиться до набору 

принципів і норм поведінки або до Кодексу етичної поведінки. Вона є основою 

професійної діяльності та відносин і виступає показником авторитету влади у 

суспільстві за умови наявності у державних службовців певного набору 

морально-професійних рис характеру, які уможливлюють моральну поведінку, 

а також сукупності внутрішніх і зовнішніх об'єктивних чинників, які 

зумовлюють її сталий етичний характер. Нормативно-правова база етики 

державної служби України потребує певного корегування. Зміст документів 

фрагментарно описує професійну етику та підходи до її нормативно-правового 

забезпечення. Документи формулюють завдання етизації поведінки державних 

службовців на рівні бажаного, до того ж у загальній і часто непослідовній 

формі. Це, на нашу думку, зумовлено браком концептуальних засад 

професійної етики.  

4. Аналіз особливостей формування етики державних службовців на 

основі зарубіжного та вітчизняного досвіду державотворення; що 

впровадження засад етики державної служби стало пріоритетним напрямом 

адміністративних реформ. Крім того об'єктом особливої уваги ЄС є законодавчі 

та інституційні засоби утвердження етики державної служби. Західні країни 

виявились одностайними стосовно того, що необхідними умовами професійної 

етики державних службовців є рівень моральної культури суспільства, 

політичні традиції управління, активність громадянського суспільства, 

професійна чесність вільних ЗМІ. Закордонний досвід реформування інституту 
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державної служби свідчить про досить високу самостійну роль етичної 

поведінки державних службовців.  

Закордонний досвід реформування інституту державної служби має 

інтерес для України, а саме з практики реалізації державного підходу до 

забезпечення моральності державної служби як керованої державної системи та 

принциповому наголосі на обов'язку "служіння народові", який зумовлює 

вимогу політичної нейтральності і навіть позапартійності державних 

службовців; підходи до визначення стандартів і процедур державних послуг та 

контроль за їх дотриманням. Актуальним є вивчення практики розробки 

національного кодексу етики державних службовців і формування етичної 

інфраструктури державної служби, з'ясування ролі в цьому процесі політичних 

лідерів держави, осмислення досвіду добору кадрів, їх атестації і кар'єрного 

просування за морально-професійними якостями. 

5. Оцінка реального стану ефективності управління дає уявлення про його 

етичний рівень, а також дає змогу виявити потребу в етичних знаннях. 

Найголовнішими факторами етики професійної діяльності державного 

службовця, що отримали негативну оцінку респондентів є такими: 

організаційна культура (23,6%), справедливість, законність, відкритість 

професійних відносин (22,4%), спрямованість на інтереси громадян і робота з 

ними  (16,3%), співпраця в організації (16,1%), спрямованість на результати й 

етика праці (10, 6%), самостійність і відповідальність (6%), відсутність 

подвійних стандартів (6,4%).  

Результати дослідження підтверджують попередні висновки про те, що 

державні службовці розуміють роль «людського фактора» в підвищенні 

ефективності державного управління і професійної діяльності. Проте вони 

недостатньо осмислюють суть морального чинника у службовій діяльності, їм 

бракує теоретичних знань і досвіду його практичної реалізації. Це, зокрема, 

сукупність професійних етичних знань, вмінь і навичок з організації 

індивідуальної і колективної праці; формування гуманних ділових відносин у 

колективі та партнерських відносин із громадянами; моральний аналіз і 
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оцінювання рішень, діяльності та її результатів; способи стимулювання етичної 

поведінки; методи добору на державну службу за морально-професійними 

якостями тощо. 

Отже, виявлені етичні проблеми охоплюють всі аспекти професійної 

діяльності державних службовців. Вони зумовлюють негативні тенденції в 

організації праці і відносинах у трудових колективах державних органів та 

установ, які породжують відчуження державних службовців від процесу праці, 

наслідком якого є байдужість, втрата професійного інтересу, низька 

ефективність, а також недовіра громадян до влади.  

Головними пропозиціями щодо підвищення ефективності етичної освіти 

державних службовців, професійної соціалізації в державному управлінні є 

наступні. 

По-перше, розв’язання проблеми формування етики державного 

службовця як умови вдосконалення державного управління потребує науково 

обґрунтованого комплексного підходу, в якому враховувалася б сукупність 

факторів, необхідних для утвердження етичних засад в організації праці і 

відносин, а саме науково-теоретичне обґрунтування, політико-правове 

закріплення, етико-просвітницьке й організаційне впровадження. Комплексний 

підхід має базуватися на розробці емпіричних показників прояву етичних 

принципів у діяльності державних службовців, механізмів їх практичної 

реалізації, форм внутрішнього і зовнішнього (громадського) контролю за їх 

функціонуванням. 

По-друге, на підставі проведеного дослідження виділено такі елементи 

вдосконалення етичної інфраструктури: розробка кодексу етичної поведінки, 

що побудований на ідеях свободи особистості державного службовця і 

професійної ефективності в умовах колективної праці; розробка механізму 

прийняття державним службовцем моральної відповідальності; законодавче 

закріплення понятійних стандартів, процедур реалізації етичних норм, 

механізмів внутрішнього контролю й відповідальності за дотримання етичних 

вимог; організація етичної структури, що забезпечує вироблення і реалізацію 
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етичних програм діяльності державних органів і установ (навчання, 

консультування, нагляд і моніторинг поведінки і службової дисципліни тощо); 

розробка механізму взаємодії державних органів із громадянським 

суспільством, у тому числі й форми зовнішнього (суспільного) контролю та 

стимулювання етичної професійної діяльності державного службовця і 

трудового колективу; розробка гарантій соціального захисту державних 

службовців тощо.  

По-третє, громадянське суспільство і ЗМІ як його елемент в етичній 

інфраструктурі мають бути не лише засобами зовнішнього контролю поведінки 

державних службовців і тиску на них. Акцентуючи увагу на активній ролі 

громадянського суспільства в управлінні державними справами, зауважимо, що 

цей елемент етичної інфраструктури виконує одну із найскладніших функцій 

державного управління. 

По-четверте, фактором успішної етичної соціалізації в трудовому 

колективі є моральні службові відносини. В управлінській практиці вироблені 

спеціальні засоби, нормативні документи, організаційні методи і форми роботи 

щодо їх формування, зокрема: етичні кодекси, «картки етики», комітети, які 

розробляють етичну політику організації, розв’язують поточні етичні 

проблеми, навчання (тренінги) співробітників етичній поведінці шляхом 

проведення семінарів і короткотермінових курсів, етична експертиза, окрема 

служба, яка розглядає претензії громадян з етичних питань та ін. 

По-п’яте, одним із засобів етичної соціалізації державних службовців у 

колективі є етична освіта, яка здійснюється в колективі. Проблема етичної 

соціалізації залежить також від рівня морального розвитку кандидатів на 

державну службу, від якості добору кадрів за морально-професійними 

характеристиками. Одним із засобів зміни ситуації на краще вважаємо введення 

у кожному колективі спеціального працівника з етичних проблем професійної 

діяльності.  

Отже, суттєвим фактором підтримки професійно-етичних впливів є 

моральнісна саморегуляція державного службовця. Головний наголос тут 
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ставиться на особистісних моральних принципах державних службовців, 

внутрішніх імперативах, творчому самовираженні професіонала. Формування 

етики державних службовців є проблемою поєднання індивідуальної та 

інституційної моралі. 
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