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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ефективна робота органів місцевого самоврядування

беззаперечно залежить від багатьох факторів: норматив�

но�правового регулювання, повноцінного матеріально�тех�

нічного, організаційного, ресурсного забезпечення тощо,

але найважливішу роль відіграють люди — особи, які зай�

мають посади в органах місцевого самоврядування. Саме

від рівня їхньої культури, освіченості, професіоналізму,

моральності залежить результат функціонування інститу�

ту місцевого самоврядування.

Важливою умовою ефективного функціонування сис�

теми місцевого самоврядування є посадові особи місце�

вого самоврядування, які володіють сучасними професій�

ними знаннями і діють у межах закону. Правовий порядок,

щоденна практика законності великою мірою залежить від

поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, від

їхнього ставлення до своєї праці, від всього способу їхньо�

го життя, адже територіальна громада постійно формує

свою оцінку про них, а відповідно до всього того, що по�

в'язано з місцевим самоврядуванням.

Особлива актуальність деонтології служби в органах

місцевого самоврядування в Україні обумовлена тими об�

ставинами, що питання етики, норм і правил поведінки по�
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садових осіб місцевого самоврядування не раніше, ні те�

пер не регулювалися спеціальними нормативними актами.

Правила та стандарти поведінки посадових осіб місцевого

самоврядування частково регулювалися окремими поло�

женнями різних нормативних актів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблематиці поєднання високого професіоналізму та

високих морально�етичних якостей в управлінських про�

цесах присвячували свої праці мислителі та вчені з найдав�

ніших часів. У різні історичні епохи існували свої уявлення

про належне та необхідне (обов'язкове) в діяльності лю�

дей наділених владою. В сучасній Україні цій проблемі

присв'ячені праці Т. Василевської, С. Дубенко, Т. Желюк,

В. Князєва, О. Лазора, М. Логунової, Т. Мотренка, Н. Ниж�

ник, О. Оболенського, В. Олуйка, Ю. Палехи, М. Рудаке�

вич, С. Серьогіна, Н. Сидоренко, С. Чукут та інших.

У зв'язку з тим, що і в Україні, і в розвинених країнах

світу питання професіоналізму, етики і кодексу поведінки

посадових осіб місцевого самоврядування визнали сфе�



Інвестиції: практика та досвід № 1/2018114

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

рою, яка набуває дедалі більшого значення, поглибленої

уваги заслуговує визначення значущості морально�етичних

норм, компетентності та рівня професіоналізму в діяль�

ності посадових осіб місцевого самоврядування; дослід�

ження питань деонтології служби в органах місцевого са�

моврядування в цілому та визначення її складових на су�

часному етапі реформування місцевого самоврядування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є встановлення сутності деонтології служ�

би в органах місцевого самоврядування в Україні та акту�

алізація уваги до основних деонтологічних засад діяльності

посадових осіб місцевого самоврядування, а саме ролі

морально�етичних якостей, професіоналізму та професій�

ної культури в цілому на сучасному етапі розвитку інститу�

ту місцевого самоврядування в Україні. Наше завдання —

визначити, розкрити та провести аналіз деонтології служ�

би в органах місцевого самоврядування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У правовій соціально орієнтованій державі місцеве са�

моврядування відіграє істотну роль. Тому посадові особи

місцевого самоврядування повинні розуміти своє призна�

чення, відчувати свою причетність до вирішення місцевих

завдань, виконуючи свій обов'язок перед територіальною

громадою. Це сприятиме, зокрема, забезпеченню створен�

ня та підтримки сприятливого життєвого середовища, не�

обхідного для всебічного розвитку людини, її самореалі�

зації, захисту її прав, надання мешканцям територіальних

громад якісних та доступних публічних послуг на основі

сталого розвитку дієздатної громади.

Поняття "деонтологія" (від грец. deon — обов'язок,

deontos — належне, належного та logos — наука, вчення,

знання) як вчення про правильне, належне вперше вжив

Дж. Бентам (1748 — 1832) у роботі "Деонтологія, або на�

ука про мораль" [8, c. 21]. Основа деонтології — принцип

користі, за яким вчинок заслуговує чи не заслуговує схва�

лення в залежності від збільшення чи зменшення "суми

суспільного щастя".

Англійський філософ та правознавець Дж. Бентам пер�

шим запропонував модель науки про норми професійної

поведінки людини, яка в силу своєї соціальної ролі, на�

ділена владними повноваженнями та покликана в рамках

етики реалізовувати їх в інтересах суспільства і конкрет�

них громадян. Відтак мислитель заклав методологічну ос�

нову підходу до проблем, пов'язаних з проходженням

служби в органах місцевого самоврядування, сприяв ство�

ренню системи норм деонтології посадових осіб місцево�

го самоврядування.

Об'єктом дослідження деонтології є зокрема й інсти�

тут служби в органах місцевого самоврядування, діяльність

та поведінка посадових осіб місцевого самоврядування.
Головне призначення служби в органах місцевого само�

врядування полягає в захисті інтересів відповідної терито�

ріальної громади. Деонтологія при цьому відповідає на

питання: якою має бути служба в органах місцевого само�

врядування; які засоби, прийоми і способи вона повинна

використовувати, щоб задовольняти потреби відповідної

територіальної громади у правовій соціально орієнтованій

державі, де людина є найвищою цінністю; яким чином ство�

рити гідні умови для життєдіяльності та особистісної реа�

лізації людей; якою повина бути посадова особа місцево�

го самоврядування; якими особистісними якостями вона

повина володіти; якими цінностями керуватися; яким нор�

мам і правилам поведінки слідувати.

На цьому етапі розвитку науки "державне управління"

термін деонтологія, на жаль, широко не застосовується.

Навчальні дисципліни, на кшталт "Деонтологія державно�

го службовця", "Деонтологія служби в органах місцевого

самоврядування" чи "Деонтологія управлінця" не читають�

ся в системі вищих навчальних закладів, у той же час, як,

наприклад, "Деонтологія юриста" є програмним предме�

том всіх українських вишів, що готують правознавців [7].

Деонтологію юридичну тлумачать не тільки як навчальну

дисципліну, але і як галузь юридичної науки, що є узагаль�

неною системою знань про внутрішній імператив службо�

вого обов'язку юриста, про кодекс його професійної по�

ведінки [1, c. 159]. А в управлінській науці оперують

термінами "управлінська культура", "адміністративна

культура", "професійна культура", "моральна культура"

тощо [2, c. 82].

Аналіз дотичних публікацій останніх років, дає мож�

ливість зробити висновок, що професійна культура поса�

дової особи місцевого самоврядування — культура ви�

конання професійних обов'язків. До складових профес�

ійної культури різні автори відносять: політичну культу�

ру, правову культуру, етичну (моральну) культуру, управ�

лінську (адміністративну) культуру, особисту культуру,

культуру поведінки, психологічну, інформаційну, естетич�

ну, економічну культуру тощо. А наріжними для служби

в органах місцевого самоврядування будь�якої сучасної

демократичної країни визначені принципи ефективності

та етичності.

Лише етична влада здатна здійснювати ефективне уп�

равління. Демократичне суспільство має піклуватися про

те, щоб дії та поведінка посадових осіб місцевого само�

врядування, уповноважених на здійснення організаційно�

розпорядчих та консультативно�дорадчих функцій, були

бездоганні. Важко не погодитись з тезою О.Ю. Оболенсь�

кого, що "…влада повинна завжди відчувати, що її конт�

ролюють, — головний принцип діяльності чиновників. На

особу, яка виконує функції держави, покладається вели�

чезна суспільна довіра, тому що його службова діяльність

дає широкі можливості для зловживань. Приходячи на

державну службу, працівник робить свідомий вибір і по�

годжується на суворе обмеження як у публічній, так і у

приватній діяльності. Чим вище посада, тим більше об�

межень" [4, с. 278]. На нашу думку, цей принцип має бути

головним і в діяльності посадових осіб місцевого само�

врядування.

В ідеалі, кадрова політика в органах місцевого само�

врядування має будуватися на основі принципу праксео�

логізму — до управління залучаються виключно професі�

онали, оцінюються, в першу чергу, їхні професійні якості,

а не ідеолого�політичні переконання. Основними вимога�

ми до посадових осіб місцевого самоврядування мають

стати: професіоналізм, патріотизм, прогресивність, по�

рядність, відповідальність.

На нашу думку, одним із приоритетних завдань рефор�

мування місцевого самоврядування в Україні є підвищен�

ня рівня професіоналізму посадових осіб місцевого само�

врядування. Також соціально�професійний статус посадо�

вої особи місцевого самоврядування має відповідати етич�

ним нормам суспільної моралі. У цьому контексті, природ�

но, виникає питання про співвідношення професіоналізму

і моралі.

У поняття "професіоналізм" ми вкладаємо високий

рівень оволодіння людиною професійними знаннями, умі�

ннями, навичками, наявність у неї професійного досвіду,

здатності до навчання протягом всього життя.

Мораль — особлива форма суспільної свідомості,
один із основних способів регуляції дій людини в

суспільстві за допомогою загальновизнаних норм. Не ви�
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падково мораль є формою суспільної свідомості. Суспільна

ж мораль вбирає в себе ті норми і принципи, котрі визнані

обов'язковими в суспільстві на тому чи іншому етапі його

розвитку.

Безумовно, посадова особа місцевого самоврядуван�

ня несе особисту відповідальність за свої дії. Така відпов�

ідальність припускає наявність у суб'єкта цієї відповідаль�

ності власних морально�етичних позицій і переконань. З

цього погляду професіоналізм і ефективність діяльності

посадової особи місцевого самоврядування і є показником

її моральності, вірності своєму професійному покликанню

і обов'язку. Професіоналізм і дотримання норм моралі є

"належним і необхідним (обов'язковим)" в діяльності по�

садових осіб місцевого самоврядування.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Підсумовуючи вищенаведене, можемо визначити, що

деонтологія служби в органах місцевого самоврядування

— це мистецтво реалізації посадовими особами місцево�

го самоврядування загальнолюдських моральних норм і

принципів поведінки під час виконання своїх професійних

обов'язків, із врахуванням особливостей служби в орга�

нах місцевого самоврядування.

Посадовим особам місцевого самоврядування з висо�

ким рівнем професійної культури, здатним ефективно ре�

гулювати процеси суспільної життєдіяльності відповідної

територіальної громади, мають бути притаманні профес�

ійно�ділові якості, що включають: професійну компе�

тентність, організаторські здібності, вміння впливати на

людей, вміння переконувати, ініціативність, добро�

совісність, відповідальність, розсудливість, здатність до

самовираження, досвідченість, компетентність тощо; мо�

рально�етичні якості: чесність, порядність, самовідданість,

високу культура поведінки, толерантність, самокри�

тичність, скромність та інші; особистісні якості, до яких

належить: розум, ерудиція, інтелігентність, комуніка�

бельність, вимогливість, цілеспрямованість, твердість ха�

рактеру, здоров'я, інтуїція тощо. До визначених норматив�

них якостей посадових осіб місцевого самоврядування слід

віднести: рівень знань і здатність до навчання протягом

всього життя.

Досягти вершин професіоналізму та відповідного рівня

етики поведінки неможливо без певних знань. Тому систе�

ма освіти є одним із ключових соціальних інститутів фор�

мування професійної культури посадової особи місцевого

самоврядування.

Утвердження гуманістичних засад у підготовці кадрів,

посилення значення морально�етичних настанов і ціннос�

тей є вкрай важливим завданням у процесі становлення

позитивного іміджу держави [3, c.195].

Українська держава в сучасний період відчуває дефі�

цит професіоналів посадових осіб місцевого самовряду�

вання, які б відповідали вимогам сьогодення. Належне
проведення реформи місцевого самоврядування, набли�

ження його національної моделі до міжнародних стан�

дартів передбачає створення кадрового потенціалу з ви�

сокою професійною культурою, який би кваліфіковано,

компетентно захищав інтереси відповідної територіальної

громади та сумлінно, чесно і добросовісно виконував про�

фесійні обов'язки.

Деонтологічним вимогам громадської думки слід на�

дати вигляду нормативних. При цьому забезпечуючи по�

дальший розвиток законодавства з питань служби в орга�

нах місцевого самоврядування, варто дотримуватись прин�

ципу системності законодавчого регулювання та устале�

ним правилам законодавчої техніки.
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