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LEGAL MECHANISM FOR REGULATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN THE SYSTEM
OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті досліджено міжнародний досвід нормативно�правового забезпечення функціонуван�
ня інституту етики державних службовців, принципи етики поведінки посадових осіб і службовців
держапарату закордонних країн, а також проаналізовано механізми контролю за дотриман�
ням професійної етичної поведінки державних службовців закордоном. Доведено, що одним з
найважливіших факторів у професійному становленні державного службовця, як показує міжна�
родний досвід, є вивчення етичних принципів роботи та моральне виховання. У практиці бага�
тьох країн широко розповсюджений досвід впровадження предмета етики, а також етикету діло�
вих відносин у програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних служ�
бовців різного рангу.

The proclaimed course of Ukraine to the European system of values obliges to introduce
qualitatively new standards of public administration based on the experience of the least�squalid
countries.

The experience of the United States shows that the viability and legitimacy of the political system
largely depend on the extent to which state institutions and senior officials meet the prevailing values
and ideals in society, and how much their behavior meets the standards of social morality.

After analyzing the content of the ethical principles of the subjects of state administration, it was
found that the main requirement for US civil servants is the proper performance of their duties, honesty
and responsibility before the state and society. In EU Member States, ethics and ethics for civil
servants are given particular attention; public administration has to meet a number of ethical
requirements, which include: cooperation with civil society, participation in planning and managing
change, adaptability, mutual trust and open communication, etc.

The practice of consolidation in legal acts of moral requirements to officials is dictated, above all
by the need to support them with the help of efficient mechanisms. Disciplinary, administrative and
even criminal liability for violating the requirements for the official conduct of officials, management
bodies and employees is widespread and confirmed by the laws of a number of countries.

In many countries, effective monitoring mechanisms for maintaining the necessary level of ethics
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проголошений Україною курс до європейської си�

стеми цінностей зобов'язує запровадити якісно нові

стандарти державного управління, спираючись на

досвід розвинених країн.

Особливо цінним є досвід тих країн, яким вдалося

потрапити до двадцятки найменш корумпованих країн і

домогтися певних успіхів в управлінні сферою мораль�

них відносин у державній службі своїх країн [9].

Питання регулювання професійної етики в системі

державного управління розглядали у своїх працях За�

городнюк С., Карковська Р., Ковбасюк Ю., Крайнік П.,

Лагодієнко О., Рудакевич М.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження іноземних особливос�

тей щодо функціонування інституту етики державних

службовців з метою удосконалення професійної етики

державних службовців в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У США, Великобританії, ФРН і багатьох інших краї�

нах західної демократії доступ до державної служби

відкритий і вільний для кожного громадянина. Служ�

бовці приймаються на роботу в апарат за конкурсом без

будь�якої соціально�політичної дискримінації, але ось

принцип моральності "працює" досить суворо. Служ�

бовці не мають права брати участь у формуванні пар�

тійних структур і партійних фондів, виступати з партійно�

політичними заявами, займати партійні пости або діяти

в інтересах тієї чи іншої конкретної партії, робити вчин�

ки, що провокують конфлікт інтересів, тобто робити все

те, що суперечить політично неупередженому виконан�

ню службових обов'язків. Будь�яка дія або висловлю�

вання, що не узгоджується з інтересами держави, роз�

глядається як прояв нелояльності і як акт, несумісний з

перебуванням на державній службі.

Будівництво морального фундаменту цивільної

служби в багатьох країнах починалося зі створення етич�

ного кодексу як нормативного документа, що містить

систему етичних принципів, норм і правил, якими повинні

керуватися державні службовці у своїй професійній

діяльності. Це був перший, але необхідний етап у три�

валому процесі формування корпусу державної служ�

би як інституту суспільного служіння [9].

in the conduct of civil servants have become specialized bodies that monitor and assess moral acts:
commissions and ethics committees, administrative and corporate courts, and so on.

It is proved that one of the most important factors in the professional development of a civil servant,
as the international experience shows, is the study of ethical principles of work and moral upbringing.

In practice, many countries have widespread experience in introducing ethics, as well as etiquette
of business relations into training, retraining and qualification programs for civil servants of different
rank.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, професійна етика, складові професійної

етики, інститут етики державних службовців, контроль за дотриманням професійної етики.

Key words: public service, civil servant, professional ethics, components of professional ethics, institute of ethics

of civil servants, control over observance of professional ethics.

Піонером у цьому виступили США. Перший кодекс

етики в цій країні був розроблений Міжнародною асоці�

ацією адміністраторів міст (нині Міжнародна асоціація

управління міст / округів) ще в 1924 році. Через трид�

цять з гаком років в 1958 році був прийнятий Кодекс

етики урядової служби в формі резолюції Конгресу

США, підкріплений в 1965 році законодавчим норма�

тивним актом "Стандарти поведінки посадових осіб" [2].

За США пішли й інші країни: в 1985 році в Канаді

був прийнятий Ціннісний етичний кодекс державних

службовців, в 1995 році в Німеччині з'явився Кодекс

антикорупційної поведінки, а також Рекомендації по

його дотриманню, до яких додавалося "Керівництво до

дії", призначене для керівників, оскільки ефективність

заходів впливу та попередження корупції, на думку

німецьких законодавців, у першу чергу залежить від

вищих посадових осіб. Процес прийняття кодексів служ�

бової професійної етики значно активізувався у зв'язку

зі зверненням Комітету міністрів Ради Європи до урядів

країн�учасниць ЄС розробити національні кодекси по�

ведінки державних службовців, керуючись затвердже�

ними ними 2000 року Рекомендаціями "Про кодексах

поведінки державних службовців" [1].

Світовий досвід показує, що при певних історично

сформованих умовах, закріплення моральних цінностей

цивільної служби в правових актах обумовлюється успі�

хом втілення їх в життя. Тут США знову опинилися на

крок по переду інших, прийнявши в 1978 році в рамках

реформування цивільної служби Закон про урядову ети�

ку З кінця 80�х років етичні вимоги в держслужбі ста�

ють об'єктом найсуворішого як соціального так і пра�

вового контролю навіть на законодавчому рівні. Було

визнано, що життєздатність і легітимність політичної

системи багато в чому залежать від того, наскільки дер�

жавні інститути і посадові особи вищого рангу відпові�

дають пануючим у суспільстві цінностям і ідеалам, і на

скільки їх поведінка відповідає нормам суспільної мо�

ралі. Тому в листопаді 1989 року був прийнятий Закон

про реформу етичних норм, який поширив положення

Закону про етику на всі гілки влади — законодавчу,

виконавчу і судову. Указом президента США були за�

тверджені "Принципи етики поведінки посадових осіб і

службовців держапарату" (рис. 1).

Проаналізувавши зміст основних положень "Прин�

ципів етики", можна зробити висновок, що основною ви�
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могою до державних службовців США є належне вико�

нання службових обов'язків, чесність та відповідаль�

ність перед державою та суспільством. Однак у доку�

менті відсутні принципи, що стосуються професіоналіз�

му державних службовців.

Одночасно з затвердженням "Принципів" були ство�

рені спеціальні відомства, покликані здійснювати конт�

роль за дотриманням етичних норм. У 1990 році був під�

писаний виконавчий наказ Президента США № 12731,

який підтвердив раніше прийняті акти, за допомогою

яких були введені в дію обов'язкові для всіх чиновників

виконавчої влади США, включно з посадовими особа�

ми вищого рангу, загальні принципи етичної поведінки

членів уряду і держслужбовців [9].

Cучасна етична система у Сполучених Штатах Аме�

рики охоплює суспільство і всі гілки державної влади,

тобто в США рух за моральну владу і моральне суспіль�

ство — справа не лише державної влади, а й кожного

громадянина. Варто зазначитити, що в стандартах етич�

ної поведінки державного службовця США повноцінно

реалізуються принципи свободи й справедливості, це

принципова поведінка, спрямована на утвердження су�

спільних цінностей. "Етична поведінка державних служ�

бовців базується на комплексі правил, морально окрес�

леній загальновизнаній реальності, яка постійно нага�

дує нам, хто ми є, ким ми були, ким ми станемо, ким

можемо стати" [6].

Нормативно�правове кодування етичних вимог до

державних службовців в подальшому отримало досить

широке поширення у всіх провідних країнах світу. У

Німеччині основні етичні цінності, проголошені для дер�

жавних службовців, закріплені на конституційному рівні,

а принципи співвідношення прав і відповідальності та ме�

ханізми їх реалізації включені до феде�

рального законодавства і Земельні зако�

ни про державну службу. В Ірландії в 1995

році прийнято Закон про етику в публічній

сфері. В Австралії в 1999 році Кодекс по�

ведінки австралійських державних служ�

бовців був закріплений в ст. 13 Закону про

державну службу. В Японії в 2000 році був

прийнятий Закон про етику національної

державної служби, а урядовим указом зат�

верджені етичні правила державного служ�

бовця і норми адміністративних покарань

за їх недотримання. В Угорщині Кодекс по�

ведінки державних службовців в 2001 році

включений до Закону XXIII про правовий

статус цивільних службовців [8].

Основним підгрунтям етичного вряду�

вання в Європі є досвід США.

У країнах�членах ЄС моральності і

етичності державних службовців при�

діляється особлива увага, державне управ�

ління має відповідати ряду етичних вимог,

до яких відносяться: співпраця з грома�

дянським суспільством, участь в плануванні

та управлінні змінами, здатність до адап�

тації, взаємна довіра і відкритість комуні�

кацій тощо.

У травні 2000 року Комітет міністрів

Ради Європи прийняв Страсбурзьку реко�

мендацію щодо регламентації поведінки державних

службовців країн — членів Ради Європи (Етичний ко�

декс). Тобто національні кодекси поведінки державних

службовців повинні бути розроблені відповідно до цієї

Рекомендації. Етичний кодекс державного службовця

розкриває суть і зміст основ професійної етики держав�

них службовців. Важливою особливістю даного доку�

мента є формулювання його призначення і визначення

кола осіб, на поведінку яких поширюються зазначені

етичні норми. Визнання та дотримання Кодексу є скла�

довою частиною умов праці державного службовця.

Включення його (Кодексу) положень в трудовий договір

(контракт) приписує нормативний характер виконання

[4].

Практика закріплення в правових актах моральних

вимог до чиновників, продиктована, на наш погляд,

перш за все необхідністю підтримати їх (морально�

етичні вимоги) за допомогою дієвих механізмів. Дисцип�

лінарна, адміністративна та навіть кримінальна відпові�

дальність за порушення вимог до службового поводжен�

ня посадових осіб, органів управління і службовців сьо�

годні широко поширена та підтверджена законами ряду

країн.

"Британську державну службу дослідники характе�

ризують як таку, що відрізняється високою корпоратив�

ною етикою і суворою відповідністю кодексу адмініст�

ративної моралі. Вважається, що високий рівень моралі

державних службовців завжди був предметом особли�

вої гордості британського суспільства. У світі відома

британська "традиція" державної служби, що регламен�

тується моральним кодексом і підзвітна парламентсь�

кому комітету з бюджетного контролю. Поведінка "слуг

корони" регламентується етичним Кодексом державно�
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державна служба є «службою суспільної довіри», що вимагає від службовця 
ставити лояльність до Конституції, закону і етичних принципів вище від 
особистих і приватних інтересів 

службовець державної установи не може мати фінансових інтересів, які 
перешкоджають добросовісному виконанню ним службових обов’язків 

він не повинен брати участь у фінансових операціях з використанням 
службової інформації, яка не підлягає розголошенню, або допускати 
використання такої інформації для захисту чиїх-небудь приватних інтересів

державний службовець не має права вимагати або приймати будь-який 
подарунок чи інші види винагороди, що мають грошову вартість (крім 
випадків, обумовлених законом) 

він не повинен брати на себе несанкціоновані зобов’язання та давати 
обіцянки, які передбачають покладання відповідальності за їх виконання на 
урядову установу 

він не має права використовувати службові приміщення для отримання 
власної вигоди 
виконуючи службові обов’язки, він зобов’язаний діяти на непартійній 
основі, без надання яких-небудь переваг тій чи іншій приватній організації 
або особі 

він зобов’язаний інформувати відповідні структури про всі відомі йому 
факти розтрат, обману, зловживань і корупції в державній установі 

він зобов’язаний суворо дотримуватися усіх законів і правил, спрямованих 
на забезпечення рівних прав усіх громадян США 

він повинен добросовісно виконувати обов’язки, покладені на нього 
законом як на громадянина країни, насамперед такі, як виплата федеральних 
і місцевих податків 

Рис. 1. Принципи етики поведінки посадових осіб і
службовців держапарату США

Джерело: складено на основі [6].



119

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

го службовця, аналогу якому немає у світовій практиці.

Документ містить дві частини: 1) вимоги до службової

діяльності міністрів; 2) вимоги до решти службовців.

Його своєрідність полягає в тому, що він, з одного боку,

регламентує етику професійної діяльності службовців,

починаючи від надання послуг населенню і завершуючи

політичними консультаціями міністрам, а з другого —

визначає взаємні обов'язки службовців і міністрів" [6].

Аналіз багаторічного досвіду, накопиченого різни�

ми країнами, показує, що жоден етичний кодекс, навіть

наділений властивостями правового акту не буде дієвим,

якщо він не забезпечений відповідними механізмами

контролю за його виконанням. Контроль становить не�

від'ємну функцію держави, а його реалізація вимагає

створення спеціальних структур на всіх рівнях держав�

ної влади.

Одним із дієвих контрольних механізмів підтримки

дотримання необхідного рівня етичності поведінки дер�

жавних службовців у багатьох країнах стали спеціальні

органи, які контролюють і оцінюють моральні вчинки:

комісії та комітети з етики, адміністративні та корпора�

тивні суди тощо. Їх повноваження можуть включати:

— розробку правил професійної етики та заходів

впливу на їх порушників;

— розгляд звернень громадян з питань порушення

правил професійної поведінки посадовими особами;

— підготовку рекомендацій та пропозицій щодо

вдосконалення законодавства в сфері службової ети�

ки;

— участь в обговоренні кандидатур на вакантні по�

сади, в роботі атестаційних комісій;

— рекомендації керівництву щодо прийняття адмі�

ністративних та інших заходів до порушників етичних

норм;

— доведення до відома громадян через засоби ма�

сової інформації фактів злісного порушення етичних

норм і застосованих до них механізмів відповідальності

[9].

У таблиці 1 представлені механізми контролю за

дотриманням необхідного рівня етичності поведінки

державних службовців різних країн.

У Франції основна увага приділяється створенню

органів, які зобов'язані спостерігати, розкривати і

відстежувати серйозні порушення в етиці поведінки дер�

жавних службовців. Цими органами стали Центральний

департамент по запобіганню корупції, Міжміністерська

комісія з розслідування контрактів, що укладаються

службовцями, і Вища рада з етики в національній полі�

тиці.

У Великобританії ще в 1855 році була створена

відповідно до Королівського указу — Комісія по дер�

жавній службі, яка працює до цих пір. Більш ніж п'ятде�

сят років тому з'явилася процедура етичного контролю

і в парламенті Великобританії. Кожна його палата має

свою посадову інструкцію — "Постійні правила", які виз�

начають етичні аспекти діяльності парламентаріїв. Нині

вироблено і діє більше 400 правил, що охоплюють всі

сторони парламентської діяльності Великобританії [7].

У палаті громад парламенту Великобританії засно�

вана посада парламентського Уповноваженого з питань

стандартів поведінки. З 1994 року діє спеціальний Ко�

мітет з питань стандартів в публічній сфері, до створен�

ня якого підштовхнули результати опитування громадсь�

кої думки, який показав, що за десятирічний період оцін�

ка громадськістю членів парламенту впала майже на

20%. Повноваження Комітету досить широкі. Він може

зобов'язати депутата вибачитися перед Палатою громад

за порушення вимог етики або рекомендувати палаті

громад на час усунути депутата від участі в роботі Па�

лати (а так як у цей час його округ в парламенті не пред�

ставлений, він не отримує платні і навіть не має права

увійти до будівлі парламенту) [8].

Якщо розглянути ситуацію в Польщі, то тут голов�

ним органом контролю є Найвища палата контролю

(НПК) — головний орган державного контролю, який

підпорядковується сейму Польської Республіки, діє на

принципах колегіальності. Існувала вона вже у 1921—

1939 рр. У повоєнний період (1949 р.) відновила діяль�

ність як незалежний від уряду орган, у 1952—1957 рр.

була реорганізована в міністерство державного конт�

ролю [7].

В Японії реалізацію прийнятого у 2000 році Закону

"Про етику державних службовців", а також затверд�

жених урядовим указом Етичних правил державного

службовця і норм адміністративних покарань за їх по�

рушення, покликана забезпечувати створена для цього

Таблиця 1. Механізми контролю за дотриманням професійної етичної поведінки державних
службовців за кордоном

Джерело: сформовано автором на основі [9—7].

Назва країни Органи контролю Нормативно-правове регулювання 
Франція Центральний департамент по запобіганню корупції, 

Міжміністерська комісія з розслідування контрактів, 
що укладаються службовцями, і Вища рада з етики в 
національній політиці, Генеральні інспекції при 
міністерствах 

Державна програма «Генеральна 
ревізія державної політики» 

Великобританія Комісія по державній службі, Комітет з питань 
стандартів в публічній сфері 

Посадова інструкція для парламенту 
«Постійні правила» 

Японія Комісія з етики державних службовців Закону «Про етику державних 
службовців» (2000) 

Німеччина Спеціальні адміністративні суди Конституція, Земельні закони про 
державну службу 

США Консультативна комісія з питань етики і «конфлікту 
інтересів», Комітет з питань етики, комітет з питань 
стандартів офіційної поведінки, Комітет Сенату США 
з етики, Адміністративне управління судів США, 
Управління з етики в уряді 

Загальні принципи етичної поведінки 
членів уряду і держслужбовців 

Польща Найвища палата контролю Конституція Польської Республіки, 
Закон про найвищу палату контролю 
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Комісія з етики державних службовців, що має складну

систему призначення її керівництва для забезпечення

незалежності та стабільності діяльності [9].

У США ще при президенті Дж. Кеннеді була засно�

вана Консультативна комісія з питань етики і "конфлік�

ту інтересів". У середині 60�х років минулого століття в

кожній з палат конгресу були створені постійні коміте�

ти з етики: в 1964 р в сенаті — комітет з питань етики, в

1967 р в палаті представників — комітет з питань стан�

дартів офіційної поведінки. Контроль за дотриманням

етичних норм щодо членів і співробітників апарату Па�

лати представників Конгресу покладено на Комітет з

питань стандартів офіційної поведінки Палати представ�

ників Конгресу США; щодо сенаторів і співробітників

Сенату — на Комітет Сенату США з етики; щодо фе�

деральних суддів і співробітників апаратів судів — на

Адміністративне управління судів США. Координацію

роботи всіх цих комітетів здійснює Управління з етики

в уряді.

У Німеччині функція контролю над чиновництвом

забезпечується системою спеціальних адміністративних

судів, де громадяни можуть оскаржити порушення їх

прав і законних інтересів органами публічної влади. Такі

суди діють на трьох рівнях: першої інстанції, земельно�

му і федеральному. Їх завдання — захист громадян від

свавілля чиновників. Щорічно вони розглядають десят�

ки тисяч справ. Досвід адміністративного судочинства

для нас на сьогодні є особливо цікавим та актуальним

[9].

Система контролю за дотриманням етичних норм

забезпечується і активною участю в цьому процесі і са�

мих державних службовців.

Комітет міністрів Ради Європи, розробляючи Реко�

мендації у вигляді Модельного кодексу для країн�учас�

ниць РЄ, включив в них такий контрольний механізм, як

зобов'язання державного службовця: "державний служ�

бовець повинен, відповідно до закону, по�

відомити відповідні органи якщо йому чи їй

стає відомо про порушення цього Кодексу

іншими державними службовцями", а також

"повідомляти компетентним органам щодо

будь�якого доказу, повідомлення, підозри

про неправомірну чи злочинну поведінку

щодо державної служби, що стали йому чи

їй відомі під час чи у зв'язку з його чи її пра�

цевлаштуванням. Розслідування повідомле�

них фактів повинно здійснюватися компетен�

тними органами ". Цей принцип розглядаєть�

ся як відображення громадянського обов'яз�

ку працівника [5]. У США відповідно до За�

кону про реформу етичних норм (1989 г.)

дотримання цього принципу є обов'язковим

для кожної посадової особи державних

органів усіх гілок влади.

Варто зазначити, що не менш цікавою

для нас є і система управління процесом

етизаціі державної служби. Уже в кінці ми�

нулого століття стало очевидно, що чітко

скоординовані удари по "недобросовісних"

чиновниках і не уніфіковані заходи щодо за�

безпечення етичності кадрового корпусу

державної служби, не дають очікуваних ре�

зультатів. Це підштовхнуло владу до створення систе�

ми управління моральними відносинами в державній

службі.

У США формування системи органів з управління

етичним аспектом почалося з "освіти", відразу після

прийняття Закону 1978 року Управління службової ети�

ки в державних органах (Office of Government Ethics —

OGE). Сьогодні цей орган, поряд з Корпорацією дер�

жавної і муніципальної служби (США) (Corporation for

National and Community Service (CNCS), входить, до чис�

ла 69 затверджених Конгресом США незалежних

агентств, в структуру виконавчої гілки влади США. Ос�

новними характеристиками правового статусу OGE як

незалежного агентства є позавідомче положення, неза�

лежний від федеральних міністерств характер діяль�

ності, право законотворчої ініціативи в сфері своїх по�

вноважень, колегіальна форма управління власною

сферою діяльності, а також наявність обов'язкового

представництва в його складі представників правлячих

партій [9].

Управління очолює директор, який призначається

президентом США на п'ятирічний термін. Місія Управ�

ління полягає в здійсненні контролю на рівні виконав�

чої гілки влади щодо запобігання і вирішення конфлік�

ту інтересів в середовищі урядовців. Управління вихо�

вує у службовців високі етичні стандарти і зміцнює віру

громадськості в те, що діяльність уряду здійснюється

неупереджено і чесно.

Місія Управління визначає і його основні завдан�

ня — "всеосяжне регулювання з метою запобігання

конфлікту інтересів посадових осіб всіх виконавчих

органів влади" і видання розпоряджень, що встанов�

люють "детальний і чіткий набір стандартів поведін�

ки для службовців органів виконавчої влади".

Функції Управління представлені схематично на ри�

сунку 2.

Рис. 2. Функції Управління службової етики
в державних органах, США

Джерело: складено автором на основі [8].

 Функції Управління службової етики в державних органах, США 

розробка єдиної політики в області професійної етики для виконавчої 
гілки влади і контроль над нею 

контроль за реалізацією положень Закону про службову поведінку 
державних службовців та забезпечення їх виконання 

моніторинг стану моральності на державній службі 

розробка єдиних освітніх програм і тренінгів 

проведення щорічних конференцій для посадових осіб державних органів і 
організацій, що забезпечують виконання Закону та етичної програми 

підготовка змін до законодавчих актів з етики та конфлікту інтересів на 
державній службі на підставі результатів моніторингу 

координація діяльності комісій з етики штатів щодо забезпечення 
дотримання вимог Закону про службову поведінку службовців державних 
органів 

координація діяльності всіх ланок системи управління моральними 
відносинами 

контроль за виконанням вимог до службового поводження державних 
службовців, що містяться в Законі, і формування особистої моральної 
культури кожного державного службовця 
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Це передбачає створення програм навчання управ�

лінських кадрів, спрямованих на поглиблене вивчення

нюансів професії та букви Закону, а також контроль

якості засвоєння отриманих знань і вмінням реалізува�

ти їх на практиці.

Як зазначає Лагодієнко О. [3], "із найсвіжіших до�

кументів достатньо якісним виглядає приклад оновле�

них документів Австралії. По�перше, вони зроблені в

сучасному "антибюрократичному" стилі. По�друге, ор�

ієнтовані не лише на етичну сторону, а в цілому на те,

якою повинна бути державна служба. По�третє, кодекс

супроводжують численні додатки для самооцінки, по�

радник щодо прийняття рішень працівниками, порад�

ник для організації супровідних процесів  для

підрозділів по персоналу, сайти, тренінги, постери та

відео. А головне, по�четверте, ці зміни запроваджено

найвищими посадовцями з серйозністю національної

програми".

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Одним з найважливіших факторів в професійному

становленні державного службовця, як показує міжна�

родний досвід, є вивчення етичних принципів роботи та

моральне виховання.

У практиці багатьох країн широко розповсюджений

досвід впровадження предмета етики, а також етикету

ділових відносин у програми підготовки, перепідготов�

ки та підвищення кваліфікації державних службовців

різного рангу.
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