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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Репутація як соціокультурний феномен близька за

своєю природою до міфу, існуючи для регулювання

поведінки людей в умовах нестачі об'єктивної інфор�

мації, що стосується можливих вигод і втрат, або в умо�

вах, коли вони не відчувають себе досить компетентни�

ми для оцінки доступних їм відомостей [1]. Якщо бізнес
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працює через конкуренцію, то система державної служ�

би — через репутацію. У контексті сучасної теорії дер�

жавного управління, управління репутацією — це ме�

тод моніторингу репутації держслужбовця та держ�

органу, виявлення і зміни факторів, які шкодять їй, і ви�

користання каналів зворотного зв'язку зі споживачем

для реакції або раннього виявлення можливих негатив�
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них наслідків для репутації. В такому світлі для держ�

органу основне завдання управління своєю репутацією —

це скорочення кількості негативної інформації про ньо�

го в результатах пошуку. Іншими словами, управління

репутацією це спроба подолати прірву між тим, як дер�

жорган позиціонує себе і тим, як його бачать інші.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні надбання вітчизняної науки державного

управління представлені працями таких науковців, як

Ю. Куц [2], Н.М. Мельтюхова [4], Н.Р. Нижник [5],

І.А. Сененко [9], А.В. Цепілова [10] та ін. Але питання

професійної компетентності та професійної репутації як

складові професійно�етичної культури державного

службовця ще мають місце для подальшого наукового

дискурсу.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є ідентифікація проблемних

аспектів формування професійної компетентності та

професійної репутації за допомогою професійно�етич�

ної культури державних службовців, а також визначен�

ня суб'єктивних і об'єктивних факторів, які впливають

на формування репутації державного органу.

Завданням дослідження є аналіз процесу реформу�

вання системи державної служби, виявлення позитив�

них та негативних чинників, які впливають на формуван�

ня професійної компетентності та професійної репутації

державних службовців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Співробітники державних органів, державні служ�

бовці, виступають ланкою, яка пов'язує державно�

управлінський механізм, через який реалізується вико�

навча влада, втілюються вимоги держави та управлінські

рішення. Від змісту та якості їхніх дій залежить резуль�

тативність та ефективність виконання функцій покладе�

них на державний орган, на всю систему виконавчої вла�

ди та на якість реалізації управлінського

механізму. Поведінка державного службов�

ця має свідчити про високий рівень культу�

ри і сприяти авторитету органів державної

влади, тому що завдання і функції держави

стають за умови практичної реалізації на�

шими завданнями і функціями. Власною

поведінкою державний службовець не по�

винен провокувати підозри у громадян

щодо своєї не доброчесності [4, c. 14].

Враховуючи, що зростання занепокоє�

ння громадськості з приводу того, наскільки

можна довіряти державній владі, стало важ�

ливою суспільно�політичною проблемою,

професійно�етична культура є вагомим еле�

ментом її вирішення. Адже громадяни зде�

більшого спілкуються та взаємодіють з дер�

жавними службовцями первинної ланки,

відповідно і враження про систему держав�

ної служби складається у процесі надання

адміністративних послуг на первинному

рівні. У цьому відношенні, кожен рядовий

спеціаліст повинен вміти: зрозуміти питан�

ня з яким приходить громадянин, дослідити проблему,

знайти адекватне вирішення питання, вигідне для обох

сторін та (або) переконати громадянина у правильності

прийнятого рішення. Саме для ефективного проходжен�

ня цього ланцюга і потрібно формувати високий рівень

професійно�етичної культури.

Крім того, реформування системи державної служ�

би в Україні — необхідний елемент професійно�етич�

ної модернізації державного управління в Україні. У

Контракті для України з розбудови держави, укладе�

ному між Урядом та Європейською Комісією 13 травня

2015 року, прописане зобов'язання провести реформу

державної служби [3].

На основі класифікацій різних авторів [13, с. 23; 9],

пропонуємо відобразити об'єднання всіх множин (ком�

петентностей), що становитиме професійну компе�

тентність (рис. 1).

У центрі системи знаходиться професійна компе�

тентність, яка вбирає в себе елементи п'яти базових ком�

петентностей. Зовнішні кола не перетинаються не тому,

що позначаються ними базові компетенції не мають то�

чок перетину, а тому, що в цій роботі нас цікавить їх взає�

модія з професійною компетенцією, а не один з одним.

Природно, що на малюнку представлено лише спроще�

ну модель. У реальності "компетентність" — це настільки

складне і багатогранне поняття, що навряд чи можливо

розробити схему, яка відобразить всі її аспекти.

На запропонованій схемі: інформаційна компе�

тентність (здатність коректно працювати з інформацією,

знання механізмів роботи з нею, відсіювати зайву, умін�

ня знайти необхідну); інноваційність (здатність до сприй�

няття та використання інновацій); готовність до навчан�

ня протягом усього життя; соціально�політична компе�

тентність (ефективна постановка цілей, готовність до ви�

рішення проблем); продуктивна компетентність (Схиль�

ність до управлінського ортобіозу (правильного розпо�

ділу навантаження), тайм�менеджмент).

Здійснюючи аналіз процесу реформування системи

державної служби в Україні, неможливо залишити поза
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Джерело:  [13, с. 23; 9].

Рис. 1.  Схема професійної компетентності
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увагою нормативно�правову складову даної проблеми.

Так, у Законі України "Про запобігання корупції" вка�

зано про неухильне дотримання вимог закону та загаль�

новизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у

стосунках з громадянами, керівниками, колегами і

підлеглими. Про пріоритет інтересів держави чи тери�

торіальної громади, яку представляють державні служ�

бовці. Окрім того, окреслюється принцип політичної

нейтральності. Також прописано обов'язок діяти неупе�

реджено, незважаючи на приватні інтереси, не розго�

лошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеже�

ним доступом утримання від виконання незаконних

рішень чи доручень [7].

У цьому ж Законі є посилання на "Загальні правила

етичної поведінки державних службовців та посадових

осіб місцевого самоврядування", затверджені наказом

Національного агентства України з питань державної

служби від 05 серпня 2016 року № 158 (далі — Загальні

правила). Найбільший інтерес, у контексті цього дослі�

дження, становить та їх частина, яка встановлює, що

державні службовці повинні дбати про авторитет дер�

жавної служби, а також про позитивну репутацію дер�

жавних органів, що включає дотримання правил етике�

ту [2]. Зазначена мета червоною ниткою пронизує до�

кумент від початку і до кінця. Загальні положення доку�

мента говорять про його спрямованість на зміцнення

авторитету державної служби, репутації державних

службовців, а також на забезпечення інформування гро�

мадян про норми поведінки державних службовців сто�

совно них. Наголосимо, що репутація тут розглядаєть�

ся як ресурс держави, який державні службовці мають

право використовувати тільки в межах посадових обо�

в'язків та доручень керівників, наданих на підставі та у

межах повноважень, передбачених законами України.

Також у Загальних правилах зазначено, що державні

службовці не повинні допускати, у тому числі поза дер�

жавною службою дій і вчинків, які можуть зашкодити

інтересам держави чи негативно вплинути на репутацію

державного службовця або посадової особи місцевого

самоврядування [8].

Алгоритм дій у разі порушення Загальних правил

такий: керівники державних органів, органів місцевого

самоврядування чи їх структурних підрозділів у разі

виявлення чи отримання повідомлення про порушення

цих Загальних правил у межах своєї компетенції відпо�

відно до законодавства зобов'язані вжити заходів щодо

припинення виявленого порушення, усунення його

наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінар�

ної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кри�

мінального або адміністративного правопорушення та�

кож поінформувати спеціально уповноважених суб'єктів

у сфері протидії корупції [7].

Одночасно зробивши вагомий крок вперед та перед�

бачивши в чинному законодавстві професійно�етичну

складову законодавець не розробив механізм її впро�

вадження. Отже, якщо державний службовець припус�

тимо порушив правила етичної поведінки, хоча і тут до�

сить абстрактно можна вказувати на проступок — ке�

рівник державного органу повинен відреагувати на такі

дії. Немає чіткого визначення кола осіб, які повинні

слідкувати за виконанням Загальних правил та повідом�

ляти керівника про невідповідність, немає механізму

фіксації, розгляду та подальших дій після цього. Адже

навіть найпродуманіший звід норм та правил поведін�

ки, навіть втілений в нормативно�правовий акт — не буде

дієвим, якщо він не забезпечений відповідними меха�

нізмами виявлення та контролю за його виконанням. Не

визначено шкалу за якою потрібно оцінювати профес�

ійно�етичні проступки. У теорії внизу такої шкали розм�

іщувалися б проступки за порушення елементарних пра�

вил етичної поведінки всередині — конфлікт інтересів

а на піку — вчинки, що прирівнюються до корупції.

Тут слід зазначити, що станом на сьогодні, у цент�

ральних органах виконавчої влади існує посада спеціа�

ліста із запобігання корупції, але державні службовці,

що займають зазначену посаду напряму підпорядковані

керівнику державного органу та у зв'язку із цим їхня

робота носить суто формальний характер, наприклад:

розроблення плану роботи центрального органу із за�

побігання корупції, виявлення корупційних ризиків про�

понують самі державні службовці центрального орга�

ну. На нашу думку, ситуація могла б бути змінена, якби

такий спеціаліст підпорядковувався органу із запобіган�

ня корупції.

Апелюючи до міжнародного досвіду можна звер�

нутися до Американської системи етичної взаємодії, де

існують комісії та комітети по етиці. Такі етичні комісії

не повинні бути підпорядковані ані з державним служ�

бовцям, ані будь�якій ланці структури органу [13; 14].

Вважаємо, що знання основ професійно�етичної

культури повинно дозволяти державному службовцю

впевнено поводитися у більшості робочих ситуацій,

уникнути багатьох помилок, що дозволяють громадя�

нам поставити під сумнів його наміри та завдасть шко�

ди як його власній репутації, так і репутації державного

органу.

Тому до Загальних правил поведінки потрібно роз�

робити алгоритм дій для державних службовців у стан�

дартних та нестандартних ситуаціях. Адже якщо зако�

нодавство зобов'язує державних службовців до про�

фесійно�етичної поведінки, то воно не пояснює алго�

ритм їхніх дій у разі порушення їх прав. Зокрема це сто�

сується права на повагу до честі і гідності закріпленого

в Конституції України та в Законі України "Про держав�

ну службу".

Досліджуючи засади розвитку професійно�етичної

культури державних службовців, варто згадати ключо�

вий елемент, який необхідно було б але не вдалося пе�

рейняти при адаптації нашої системи державної служ�

би для удосконалення кадрової складової, а саме євро�

пейська концепція Lifelong Learning, яка передбачає

розширення професійної компетентності та підтриман�

ня професійної репутації протягом всього життя. В

Європі ця концепція була запроваджена ще у 1971 році

як частина Болонського процесу [12;14]. В Україні кад�

рове самовдосконалення залежить суто від особистості

державного службовця і практично не мотивується з

боку держави. Таке відношення є суттєвою прогалиною

у перепідготовці фахівців. У реаліях сьогодення, коли

науково�технічний прогрес рухається щосекунди, необ�

хідно вміти використовувати надбання сучасної науки

та техніки, якими можна спростити та пришвидшити про�

цес надання адміністративних послуг, прийняття важли�

вих управлінських рішень, рутинної роботи тощо.



Інвестиції: практика та досвід № 4/2018150

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Реформа державної служби в Україні повинна тор�

кнутися не лише оптимізації навчання та підвищення

кваліфікації кадрів, але і їх підбору за професійними,

морально�етичними та діловими якостями. Необхідною

умовою, у такому контексті, є неупереджений та прозо�

рий процес проведення конкурсу на зайняття вакантних

посад державних службовців. Повинен бути повністю

нівельований критерій підбору кадрів через знайомство,

спорідненість та особистий інтерес.

Одним із найбільш мотивуючим чинником форму�

вання професійної компетентності та професійної ре�

путації, безперечно, є оплата праці державних служ�

бовців. Нині у кількісному показнику заробітна плата

підвищилася, а у якісному, у зв'язку із знеціненням гро�

шей, залишилася практично на тому ж рівні. І хоча в су�

часному суспільстві матеріальна складова є одним із

елементів для ефективності роботи та самовдоскона�

лення кадрів, можна знайти адекватні аналоги для про�

гресивного розвитку висококваліфікованих кадрів. На�

приклад, підвищення кваліфікації за кордоном як для

керівних кадрів, так і для фахівців первинної ланки.

Необхідно зазначити, що професійно�етична куль�

тура розвивається у нерозривному зв'язку із загальною

культурою особистості. Виникнення професійно�етич�

ної культури як комплексу історично�сформованих і

відносно�усталених цінностей, принципів, поглядів, пе�

реконань, почуттів, а також обумовлених ними етичних

норм, стандартів і зразків поведінки, що становлять

підгрунтя функціонування системи державної служби та

визначають ставлення державних службовців до про�

фесійних обов'язків сфери взаємодії з громадянами,

колегами, підлеглими та керівниками, особливості,

рівень і спрямованість їх дій, професійної активності

пов'язане з досягненням високого рівня професійної

компетентності та професійної етики [10, c. 64].

В умовах затягнутого процесу реформування дер�

жавної служби, відсутності чіткого законодавчого ре�

гулювання адміністративних процедур будуть виникати

значні труднощі, пов'язані з активізацією процесу ство�

рення умов для формування достатнього рівня профе�

сійно�етичної культури. Але "компетентність" та "репута�

ція" мають стати невід'ємною частиною інституту дер�

жавної служби та зазначеної реформи.

Аналізуючи законодавство, розпочаті реформи та

узагальнюючий досвід загалом можна зробити висно�

вок, що основи репутації державного службовця за�

кладаються за допомогою:

— законів та нормативно�правових актів, які напря�

му підтримують професійно�етичну культуру державно�

го службовця. Окремим важелем у цьому блоці пропо�

нуємо вказати присягу державного службовця. На сьо�

годні формується узагальнююча юридична практика,

яка свідчить, що порушення присяги державного служ�

бовця це проступок (вчинок) проти інтересів служби,

який суперечить покладеним на нього обов'язкам, підри�

ває довіру до нього як носія влади, що призводить до

приниження авторитету державного органу та унемож�

ливлює подальше виконання ним своїх обов'язків [5];

— законів та нормативно�правових актів, які дотич�

но підтримують професійно�етичну культуру державно�

го службовця;

— стимулюючих виплат державним службовцям.

Показниками наявності професійно�етичної культу�

ри у співробітника можуть служити певні якості особи�

стості і його поведінка, узгоджена з вимогами профе�

сійно�етичного кодексу (за умови наявності такого),

нормами професійної етики [5; 9].

Зазвичай при описі професійної репутації й профе�

сійної компетентності побіжно згадується про моральні

якості. Вони є ще однією множиною, яка характеризує

особистість державного службовця [2; 4].

Водночас вважаємо, що компонентний склад понят�

тя "професійно�етична культура державного службов�

ця" можна поділити на такі складові, як: когнітивна —

знання про професію, її цінності і норми, поняття, тер�

міни, об'єднані в систему професійного навчання та са�

монавчання; чуттєво�емоційна — почуття, що входять в

категорію "вищих", емоційне ставлення до засвоєння

професійно�етичних цінностей; аксіологічна — вироб�

лення системи професійних і загальнолюдських норм і

цінностей; діяльнісна — професійні навички і вміння,

готовність до високоякісної виконання поставлених про�

фесійних завдань, що мають професійно�етичну спря�

мованість.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, можна простежити тісний зв'язок між

репутацією держслужбовців і рівнем морально�етичної

нормативності їх поведінки, діяльності і відносин, які в

свою чергу базуються на етичних нормах і принципах.

Професійні та соціальні норми в процесі розвитку про�

фесіоналізму у суб'єкта перетворюються у внутрішні

особистісні норми, не тільки як професійні або групові,

а й морально�етичні, які є більш жорсткими і високими,

ніж існуючі професійні і соціальні. Отже, існує ефект

пропорційного взаємозв'язку рівня моральної норма�

тивності держслужбовця з моральної нормативністю

оточуючих його людей (родичів, колег по роботі, друзів,

референтних мікрогруп).

У більшості демократичних країн світу основні ви�

моги до професійної етики державного службовця про�

писуються в Етичному кодексі або в інших законодав�

чих документах. У процесі професійної діяльності дер�

жавний службовець постійно проходить курси підви�

щення кваліфікації, що теж є своєрідною системою зов�

нішнього контролю. Хоча офіційний контроль за про�

фесійно�етичною культурою слабший порівняно з кон�

тролем за виявами професійної компетентності. Проте

необхідно пам'ятати і про неофіційну складову контро�

лю, яка ведеться суспільством. Саме цей контроль буде

формувати "так званий" "феномен авторитетності дер�

жавної служби".

Результатом належного забезпечення державних

службовців буде підвищення їх статусності у суспільстві,

підвищення рівня самоповаги та залучення нових висо�

кокваліфікованих кадрів. Управління роботи з персо�

налом та професійна спілка державного органу будуть

невід'ємними факторами у виконання зазначених зав�

дань, адже корпоративна культура формується також і

під час неформального спілкування в колективі. Окре�

мо зазначимо інший відповідальним суб'єкт за цей же

фактор, а саме Національне агентство з питань держав�

ної служби.
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