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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна парадигма державного управління грунтується

на ідеї цивілізаційної місії держави в забезпеченні демокра-
тичного розвитку суспільства. Її реалізація зумовила потре-
бу розвитку духовної сутності життя людини й суспільства на
засадах етики як теоретичного і практичного способу облаш-
тування суспільного життя.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Удосконалення процесу формування професійної ети-
ки державних службовців України є об'єктом уваги таких
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FORMATION OF A MODEL OF ETHICAL BEHAVIOR OF CIVIL SERVANTS IN CONDITIONS
OF DEMOCRATIZATION AND PROFESSIONALIZATION OF CIVIL MANAGEMENT

Проаналізовано модель етичної поведінки державного службовця як узагальнену характе-
ристику етичної культури професійної діяльності, основою якої є моральність службовця як
сутність його особистості. Визначено основні риси етичних норм, що мають відношення до дер-
жавної влади її інститутів та у сукупності становлять етику державного управління. Запропоно-
вано підходи до вдосконалення механізму реалізації етичної інфраструктури на сучасному етапі
розвитку державної служби.

Зазначене має сприяти подальшим розробці і впровадженю в сучасну практику державного
управління нових методологічних підходів правового забезпечення етики поведінки держав-
ного службовця.

 Model of ethical behavior of civil servants, as a generalized characteristic of the ethical culture of
the professional work, basis of which is morality of servants, as the essence of his personality is
analyzed. The main features of ethical norms, relevant to the state power, his institutions and
collectively constitute the ethics of governance are determined. public administration. Approaches
to improvement the realization mechanism of ethical infrastructure on the modern state of
development of public service are proposed.

The above depicted should promote to the further development and implementation in the modern
practice of governance new methodological approaches of juristic ensurance of the ethical conduct
of civil servants.
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науковців і практиків, як В.Б. Авер'янов, В.Д. Бакуменко,
Б.А. Гаєвський, В.Д. Горбатенко, С.Д. Дубенко, В.Л. Кова-
ленко, В.М. Князєв, В.І. Луговий, В.К. Майборода, В.А. Ма-
лахов, І.Ф. Надольний, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, Є.В.
Ромат, В.П. Тронь, В.В. Цвєтков та ін., які в зростанні ролі
гуманітарного, морально-етичного чинника вбачають основ-
ну закономірність демократичного розвитку суспільства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасної моделі етичної поведін-

ки державного службовця як узагальненої характеристики
етичної культури професійної діяльності і розробка прак-
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тичних рекомендацій щодо розробки нових методологічних
підходів до вдосконалення правовового забезпечення ети-
ки державного службовця.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Демократизація суспільного життя і державного

управління — це не лише нова політика і економічна
практика, це, насамперед, нове світосприйняття люди-
ни, нова моральна свідомість — індивідуальна й сусп-
ільна. Їх визначальною рисою є активність думки, єд-
ність слова й діла, самодіяльність. Демократизація міс-
тить як позитивний потенціал, так і труднощі й протир-
іччя, нехтування якими, як свідчить практика, обер-
тається негативним результатом. Ці та інші обставини
морального життя суспільства і професійної діяльності
державних службовців потребують етичного осмислен-
ня.

Етика державних службовців не зводиться до набору
принципів і норм поведінки або до Кодексу етики поведі-
нки. Вона є основою професійної діяльності і відносин та
виступає показником авторитету влади в суспільстві за

умови наявності у державних
службовців певного набору мо-
рально-професійних рис харак-
теру, які уможливлюють мо-
ральну поведінку, а також су-
купності внутрішніх і зовнішніх
об'єктивних чинників, які зу-
мовлюють її сталий етичний ха-
рактер.

Модель етичної поведінки
державного службовця — це
уявна система ціннісних орієн-
тацій, мотивів, принципів і норм,
особистісних якостей характеру,
що детермінують його відносини,
діяльність і спілкування на заса-
дах взаємності, а також способів
діяльності і форм відносин тощо.
Вона визначає межі об'єктивної і
суб'єктивної моральної відпові-
дальності державного службов-
ця, характеризує його ставлення
до своєї соціальної ролі, до ко-
лег, трудового колективу, парт-
нерів і громадян, до самого себе;
визначає загальні орієнтири для
творчих рішень і критерії мораль-
ного "зважування" цілей, засобів,
стосунків і пошуку "золотої сере-
дини" (рис. 1).

В основу моделі етичної по-
ведінки покладено ідеї та прин-
ципи, що випливають із суті ети-
ки як науки:

— ідея універсальності
етичних принципів і норм, їх дія
в усіх сферах державної служ-
би, на всіх рівнях службової
ієрархії;

— ідея відповідності мети і
засобів професійної діяльності
вищим цінностям; відповідності
результатів поставленій меті;

— принципи гуманізму,
справедливості, доцільності,
оптимальності та естетичної
привабливості вчинку (рішення,
дії);

— дотримання національних звичаїв і традицій поведі-
нки.

До внутрішніх чинників етичної поведінки віднесено
групи особистісних чинників, які в конкретній ситуації виз-
начають моральний вибір державного службовця. До них
належать характеристики професійної моральної свідо-
мості:

1) ціннісні орієнтації — людина, Батьківщина, свобода,
cправедливість, солідарність;

2) мотиви — служіння, співучасті, самореалізації;
3) принципи поведінки — законність, лояльність, ініціа-

тивність, відповідальність, підзвітність, співпраця, про-
зорість, відкритість;

4) норми поведінки — законність, співпраця, поза-
партійність, розмежування влади й бізнесу, декларування
видатків тощо.

Суб'єктивними чинниками виступають також здіб-
ності і морально-професійні якості — професіоналізм,
доброчесність, лідерство, інтелігентність, чесність,
відповідальність, самоконтроль, толерантність, комуні-
кативність тощо. До чинників практичної поведінки на-

Рис. 1. Основні складові процесу формування етики державного

службовця

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактори 
зовнішнього 

середовища: 
− суспільні цінності та 

пріоритети 

−політичні, соціально- 

економічні, культурні 

умови 

−правові норми 

− національні традиції 

−громадська думка 

−суспільні очікування 

−довіра до влади 

−стандарти і вимоги 

міжнародної спільноти 

Фактори 
внутрішнього 
(державно-

інституційного) 
середовища: 

− етична політика 
держави 

− функціонування 

елементів етичної 

інфраструктури 

− організація діяльності 

державного органу 

− роль керівника 

− морально-психоло-

гічний 

клімат у колективі 

− моральна мотивація 

− контроль 

− етична соціалізація 

Характиристика 
моральності 
державного 
службовця 

− рівень морального 

розвитку 

− доброчесність 

− професіоналізм 

− ціннісні орієнтації, 
моральні принципи, 

переконання 

− моральна мотивація 

− моральні почуття: 
свобода, честь, бов’язок, 

відповідальність 

− міра самодостатності 

− здатність володіти 

собою 

− самокритичність 

Державний службовець 
як суб’єкт етичних 

відносин 

Чинники етичної 
поведінки 

−критерії морального 

вибору 

−адаптація до 

зовнішнього 

середовища 

−довіра 

−узгодженість і 
координація 

діяльності 

−ціннісно-орієнтаційна 

єдність 

−латентні моделі 

підтримки 

−внутрішній і зовнішній 

контроль 

−самоконтроль 

Прояви 
компетентності 

− професіоналізм 

− гуманність 

− служіння 

− справедливість 

− відповідальність 

− лідерство 

− навички 

міжособистісної 
взаємодії 

− культура спілкування 

− робота в команді 

− управління ресурсами 

− діловий етикет 

Форми моральної 
взаємодії 

− моральне спілкування 

− моральна діяльність 

(співпраця, 

взаємодомога, 

солідарність, консенсус, 

компроміс, моральна 

підтримка) 

− співучасть в 

управлінні 

− делегування 

повноважень 

− підзвітність, 

підконтрольність 

− протидія корупції, 

іншим аморальним 

проявам 

Алгоритм етичного вибору 
− що про це говорить закон? 

− що підказують знання та досвід? 

− які можливості організації і власний 

потенціал? 

− які варіанти рішення? 

− чи буде вчинок найкращим у даній ситуації? 

− які його можливі наслідки? 

− чи витримає рішення випробування 

громадською думкою? 

− чи сприятиме рішення зміцненню авторитету 

державного органу і особистого? 

Етична інфраструктура 
− політична воля вищого керівництва 

− публічна Присяга державного службовця 

− етичне законодавство (юридичне закріплення 
„рамкових” моральних норм) 

− механізми відповідальності, санкції за 

недотримання етичних норм 

− кодекси етики (інституційний, галузеві) 

− професійна соціалізація й етична освіта 

− організація і умови праці, соціальний захист 
держслужбовця 

− етичні інститути державної служби 
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лежать рівень знань і досвіду в основних сферах компе-
тенції — високий рівень управлінських знань, знань із
людинознавчих наук, правові знання, культура спілку-
вання і навички міжособистісної взаємодії, здатність до
роботи в "команді" тощо; алгоритми і критерії мораль-
ного вибору; форми морально-професійної взаємодії
тощо.

Фактори внутрішнього середовища (колективу й інсти-
туту державної служби) здійснюють стимулюючий вплив і
контролюють реальну діяльність і поведінку державних
службовців. До них належать: організаційна структура, спо-
соби організації колективної праці, система ділової комуні-
кації, морально-психологічний клімат, організаційна куль-
тура, стиль керівництва тощо.

До факторів зовнішнього (суспільного) середовища
відносимо суспільні цінності, інтереси й очікування, гро-
мадську думку, довіру до влади, стандарти та вимоги міжна-
родної спільноти та ін.

Модель етичної поведінки містить також загальну ха-
рактеристику алгоритмів етичної оцінки ситуації і мораль-
ного вибору, показує етапи і механізми формування етич-
ної поведінки тощо. Цей процес схематично представлений
на рисунку 1.

Проте у кожному випадку його основою виступає мо-
ральна свобода. Моральна свобода особистості — "сво-
бода для" (досягнення суспільно значимої колективної
мети) уможливлює свідоме виконання професійного
обов'язку як морального. Вона надає моралі статус ре-
гулятора професійної поведінки службовця. Реальні
межі моральної свободи визначаються межами вільно-
го вибору:

1) суспільно схваленими нормами службової поведін-
ки;

2) правами, якими суспільство наділяє службовця для
виконання службових обов'язків і задоволення його потреб
та інтересів;

3) належними умовами праці, які забезпечують стандар-
ти виконання службових обов'язків.

Ці компоненти моральної поведінки певним чином
закріплені в Законі України "Про державну службу" від
16.12.1993 № 3723-XII і конкретизуються в регламентах
державного органу і посадових інструкціях. Знання ре-
альних прав, якими за посадою наділяється державний
службовець, і вміння користуватися ними є тими суб'єктив-
ними умовами, що уможливлюють реальність морально-
го вибору. Що стосується етичних принципів і норм, сфор-
мульованих у нормативно-правових актах, то вони дають
лише загальні вказівки до дій, а не рецепти поведінки.
Тобто моральна поведінка залежить не тільки від знання
етичних принципів і норм, а й від можливості, здатності і
бажання вибирати правильні методи і засоби їх застосу-
вання та відповідати за наслідки вибору. Цей суб'єктив-
ний чинник залежить від рівня розвитку моральної свідо-
мості державного службовця, його волі й досвіду мораль-
ної поведінки.

Термін "формування професійної етики", як і термін
"професійна етика", стосується не лише окремого держав-
ного службовця, а й трудових колективів державних органів
і державної служби в цілому. Тому моральність державно-
го службовця не можна виокремлювати від моральних прин-
ципів організації діяльності колективу та інституційних етич-
них засад.

На думку авторів, процес формування етики держав-
них службовців має відбуватися стадійно, мати ціле-
спрямований характер і базуватися на відповідних нор-
мативних документах держави та інститутах держави і гро-
мадянського суспільства.

Відповідно до запропонованої моделі етичної пове-
дінки державного службовця, формування професійної

етики має грунтуватися на органічному поєднанні про-
цесів етичної освіти й організації професійної діяльності
колективу на етичних засадах. Ця закономірність, з од-
ного боку, визначає зміст і методику вивчення профе-
сійної етики в системі підготовки й підвищення кваліфі-
кації державних службовців, а з другого — процес етич-
ної соціалізації в трудовому колективі. Її реалізація за-
безпечує єдність інтериоризації й екстериоризації етич-
них принципів і норм, наслідком чого є їх свідомо-емоц-
ійне засвоєння і структурування на рівні моральної свідо-
мості в стійкі інтелектуально-емоційні комплекси, які
проявляються в практичній діяльності та поведінці у
формі морально-етичних якостей. Упровадження дано-
го підходу потребує вироблення етичної політики тру-
дового колективу і програми її реалізації. Визначальною
умовою ефективності процесу формування професійної
етики державних службовців є моральна позиція керів-
ника-лідера.

Такий підхід забезпечить керованість і результативність
цього процесу.

ВИСНОВКИ
Отже, посилення рівня етизації у сфері державного уп-

равління вимагає певного реформування, що полягає у вдос-
коналенні моделі етичної поведінки державного службов-
ця, що має грунтуватися на органічному поєднанні процесів
етичної освіти й організації професійної діяльності колек-
тиву на етичних засадах.

Щодо перспектив подальших досліджень аналізовано-
го питання, то вони полягають у виявленні конкретних кроків
у напрямі етизації державної служби.
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