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5.1. Поняття та сутність етики 
державного службовця.  

Моральні засади службової дисципліни 
 
Проблема етики та моралі в державному управлiннi для 

України є новою, й обумовлено це тим, що за попередньою сис-
темою влада вважала державного службовця “гвинтиком у вели-
кому механiзмi”, чим звільняла його від дотримання певних ети-
чних норм. При цьому у своїй дiяльностi державний службовець 
керувався такими принципами, як чітке виконання директив зве-
рху, вiдчуженiсть у спiлкуваннi, формальне ставлення до людей. 
Ці принципи зайшли в очевидну суперечність з вимогами сього-
дення, основними критеріями яких є компетентність, до-
свiдченiсть, уміння аналізувати, доступність i тактовність у 
спiлкуваннi, повага до особистості, допомога громадянам у 
вирiшеннi проблем. У ході реформування розвитку державної 
служби одним з першочергових завдань є розробка норм і вимог 
сучасної етики державної служби. Ключовими засобами регулю-
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вання й контролю управлінської діяльності та поведінки держав-
них 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 
дiяльностi будуть негативними для суспiльства. Тобто вона працю-
ватиме цiлком професiйно, але в особистих чи групових iнтересах. 
Такий професiоналiзм може стати руйнiвним для держави. 

Мораль – це система норм і принципів, що регулюють поведі-
нку людей з позицій добра і зла, справедливого і несправедливого. 

Основна суспільна функція моралі полягає в регуляції люд-
ської поведінки та міжлюдських стосунків. Вона виконує позаін-
ституційну та нормативну регуляцію.  

Моральні цінності й норми, що мають відношення до держа-
вної влади та її інститутів, у сукупності становлять етику держа-
вного управління. 

Етика державного управління – нормативна основа держав-
но-владної діяльності, що торкається таких основних проблем 
управління, як справедливий соціальний устрій суспільства і 
держави, взаємні права та обов’язки керівників і громадян, фун-
даментальні права людини і громадянина, розумне співвідношен-
ня волі, рівності й справедливості. 

Основними завданнями етики державного управління є: 
1. Розробка і впровадження в сучасну практику державного 

управління нових методологічних підходів філософської 
культури на рівні сучасної гуманістичної думки. 

2. Обґрунтування моральних норм та цінностей у системі дер-
жавного управління. 
Етика державного службовця – це система придатних і гли-

боко усвідомлених норм поведінки, певний порядок дій, правил 
взаємин і принципів державно-службових відносин, що належать 
даному суспільству і є нормами загальнолюдської моралі. Профе-
сіоналізм і ефективність роботи державного службовця – це пока-
зник його моральності, вірності своєму професійному обов’язку. 
Етичні норми існують поза межами поведінки, яку можна оціни-
ти з правової точки зору. 

Етична норма поведінки державного службовця – це елемен-
тарна форма моральної вимоги, яка є певним взірцем поведінки, 
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що відбиває встановлені потреби людського співжиття й відно-
син та має обов’язковий характер. 

Основними рисами етичних норм є: 
• імперативність, тобто обов’язковість, яка має не гіпотетич-

ний, умовний, а категоричний характер; 
• здатність до універсалізації. 

Умовою демократичного державного управління, яке б кори-
стувалося повагою в суспільстві, є безпристрасні державні служ-
бовці, 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, 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 осо-
ба, індивідуальність, людські якості служать прикладом, форму-
ють точку зору і є певним орієнтиром для оточуючих. 

Високі вимоги до державних службовців обумовлюють гара-
нтію нормальних умов їхньої діяльності, особливу підвищену за-
хищеність особи. Одночасно цей захист є однією з найважливі-
ших гарантій авторитету відомства, довіри і поваги до нього з бо-
ку суспільства. 

Люди, які виконують посадові функції, повинні мати підви-
щену захищеність. Проте вона не є привілеєм, який би порушував 
принцип рівноправності громадян. Офіційна особа не може кори-
стуватися своїм винятковим службовим становищем для непра-
вомірних дій. Особлива актуальність етики державної служби 
обумовлена тим, що питання етики, норм і правил поведінки 
державних службовців раніше не регулювалися спеціальними но-
рмативними актами. Правила і стандарти поведінки чиновників 
частково регулювалися окремими положеннями різних нормати-
вних актів, а в радянський період – партійними та урядовими по-
становами. 

Таким чином, в умовах реформування системи державної 
служби в Українi саме висока квалiфiкацiя, професiйнi та мо-
ральнi якостi службовцiв є одним з найважливiших чинникiв 
створення ефективної системи державної влади, що вiдповiдає 
стандартам правової держави.  
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Вимоги до професiйної етики державних службовцiв України 
визначено в Конституцiї України, Законi України “Про державну 
службу”, Загальних правилах поведiнки державного службовця, 
низцi указiв Президента України. 

 
 
 

5.2. Правове забезпечення етики 
поведінки державного службовця 

 
Законодавче закріплення етичних стандартів державної слу-

жби, 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, до-
помагаючи державній службі бути послідовною у своїй діяльнос-
ті, 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. 

Слiд зазначити, що на рiвнi нормативно-правових документiв 
практично неможливо скласти вичерпний перелiк правил по-
ведiнки державних службовцiв. Адже багато дiй працiвникiв по-
даткової служби не можуть регулюватися правовими нормами, 
оскiльки регулюються нормами моралi, що й обумовлює нео-
бхiднiсть розробки сучасних морально-етичних норм поведiнки 
державного службовця. 

Що ж до законодавчо-нормативного регулювання поведінки 
державних службовців, то тут можна говорити про окремі аспек-
ти, зафіксовані в Законі України “Про державну службу” і Законі 
України “Про боротьбу з корупцією”, а також про Кодекс правил 
поведінки державного службовця, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 7 листопада 2000 року № 783/5004.  

Так, Законом України “Про державну службу” визначено 
принциповi положення етичної поведiнки державних службовцiв 
та сформульовано цiннiсно-функцiональне розумiння статусу 



 146 

державного службовця. Загальнi правила поведiнки державного 
службовця законодавчо закрiпили норми його професiйної по-
ведiнки. У статті 5 Закону України “Про державну службу”, яка 
так і називається – “Етика поведінки державного службовця”, за-
значається, що державний службовець повинен: 
• сумлінно виконувати свої службові обов’язки; 
• шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників; 
• дотримуватися високої культури спілкування; 
• не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам 

державної служби чи негативно вплинути на репутацію дер-
жавного службовця. 
За десять рокiв, що минули з часу прийняття Закону України 

“Про державну службу”, узагальнено досвiд трактування ст. 5 та 
шляхiв i засобiв її реалiзацiї в практичнiй дiяльностi. Основними 
досягненнями на шляху впровадження етичного аспекту у 
вiтчизняному законодавствi можна вважати таке:  

По-перше, стаття 5 деталiзована в Загальних правилах по-
ведiнки державного службовця. Позитивним є те, що правила 
розроблено вiдповiдно до вимог Ради Європи до державних 
служб.  

По-друге, керiвництво державних органiв, кадровi служби 
почали бiльше уваги придiляти впровадженню нових традицiй, 
якi створюють належний морально-психологiчний клiмат у сис-
темi державної служби. Так, приймаючи Присягу, кожен держав-
ний службовець публiчно присягається “вiрно служити народові 
України”.  

По-третє, навчальнi заклади, якi готують фахiвцiв з держав-
ного управлiння, включили до своїх програм навчальнi курси 
(модулi) “Етика державних службовцiв”.  

По-четверте, можна говорити i про впровадження елементiв 
етичної iнфраструктури в систему державної служби України. Це 
вiдповiдає досвiду високорозвинутих країн Заходу. Йдеться про 
розробку етичних кодексiв, створення структурних пiдроздiлiв у 
державних органах, якi на постiйнiй i фаховiй основi здiйснюють 
врегулювання морально-етичних та соцiально-психологiчних 
проблем у колективах. Запроваджуються морально-етичнi кри-
терiї пiд час оцiнювання роботи як окремих службовцiв, так i 
державних органiв у цiлому.  
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Ще однiєю позитивною тенденцiєю є зростання уваги 
вiтчизняної науки до проблем етизацiї державної служби. 

Але не слід заперечувати і той факт, що бiльшiсть елементiв 
iнституцiйної етики опановується працiвниками безпосередньо в 
процесi працi, досвiд практичного застосування професiйної ети-
ки набувається у трудовому колективi. 

Крім згаданої статті 5, у Законі України “Про державну слу-
жбу” є ряд положень, які прямо не вказують на етику поведінки 
державного службовця, але безпосередньо з нею пов’язані. Це, на-
приклад, стаття 17 – “Присяга державних службовців”. Присягу 
приймають державні службовці, які вперше зараховуються на дер-
жавну службу, і її можна розглядати як один із засобів забезпечення 
законності й етичності в діяльності державних службовців. 

Присяга є, так би мовити, фундаментом виконання обов’язку 
на державній службі. Вступаючи на посаду, державний службо-
вець обіцяє “суворо дотримуватися Конституції та законів Украї-
ни”. Це формулювання порушує перед державним службовцем 
ряд практичних і філософських питань. Наприклад, Конституція і 
закони можуть примушувати державного службовця діяти напе-
рекір власній думці. 

У той же час іноді самі норми Конституції і закони чи поста-
нови уряду вступають у протиріччя одне з одним. Що повинен 
робити службовець у такому випадку? Його поведінка службовця 
повинна базуватися на законодавстві, зокрема на статті 10 Закону 
України “Про державну службу”, де вказуються основні 
обов’язки державних службовців, а також на розумінні того, що 
не всі правові акти мають однакову юридичну силу.  

Текст Присяги і стаття 10 (п. 1) вказують на пріоритетну 
роль Конституції. Державна служба має в основі конституційні 
положення. Саме вони є етичними обмеженнями дій державного 
службовця і основою довіри з боку громадян. Відповідальність за 
конституційністю законів покладено на Конституційний Суд. До-
водити протиріччя закону Конституції треба в ході службової 
дискусії і судового розгляду. В разі конфлікту між Конституцією 
та іншим нормативним актом або наказом керівника службовець, 
який дотримується етичних принципів, буде вірним Конституції. 

Виконання законів покладає серйозні обов’язки на держав-
них службовців і в тому випадку, коли керівник видає незаконні 
розпорядження та вказівки. Державні службовці, які працюють на 
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довіру та інтереси громадян, перевагу віддадуть невиконанню та-
кого наказу. Тим більше, що стаття 10 Закону України “Про дер-
жавну службу” пояснює, як повинен поводити себе державний 
службовець у такій ситуації. Проте в реальному житті службовці 
порушують закони, підкоряються обставинам. Відповідно їхня 
реальна 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 служ-
бовцями 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 під-
вищує правову захищеність як громадян України, так і державних 
службовців. Наприклад, у статті 22 Кодексу загальних правил по-
ведінки державних службовців говориться, що під час виконання 
своїх службових обов’язків державним службовцям слід уникати 
дій, які можуть викликати у громадян уявлення щодо їх не-
об’єктивності чи упередженості, тобто мова йде про запобігання 
створення уяви щодо зловживання службовим становищем з боку 
державних службовців. Навіть якщо поведінка державних служ-
бовців фактично не порушує норм етичної поведінки, їм слід 
уникати будь-яких дій, що можуть бути розцінені як порушення 
етичних норм. 

При характеристиці Правил поведінки державного службов-
ця можна виділити такі межі їхнього застосування: 

1. Загальні правила поведінки встановлюють основні ви-
моги до етики працівників органів державної влади, що за-
ймають посади, віднесені до відповідних категорій посад дер-
жавних службовців відповідно до Закону України “Про дер-
жавну службу”. 

Загальні правила поведінки державного службовця 
обов’язкові для осіб, які займають посади, віднесені в установле-
ному 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 Укра-
їни про віднесення посад, не передбачених у зазначеній статті, до 
відповідних категорій посад державних службовців. 
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2. Для державних службовців, які працюють в апараті ор-
ганів прокуратури, судів, дипломатичної, митної, податкової 
служб, Національного банку України, Служби безпеки, внут-
рішніх 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, вну-
трішніх справ та інших, здійснюється відповідно до цього Закону, 
якщо інше не передбачено законами України. 

В апараті зазначених органів працюють як особи, котрі за-
ймають посади, віднесені до відповідних категорій посад держав-
них службовців і таким чином повною мірою підпадають під дію 
Закону України “Про державну службу”, так і особи, правовий 
статус яких регулюється спеціальними законами, зокрема Зако-
нами України “Про прокуратуру”, “Про статус суддів”, Митним 
кодексом та іншими. Останні не віднесені до відповідних катего-
рій посад державних службовців, але мають спеціальні звання, 
їхній правовий статус регулюється Законом України “Про держа-
вну службу” в частині, що не суперечить відповідному спеціаль-
ному закону. 

Отже, Загальні правила поведінки застосовуються також до 
державних службовців, правовий статус яких регулюється спеці-
альними законами України, якщо для них не затверджені окремі 
правила поведінки з урахуванням особливостей роботи в цих ор-
ганах. 

Механізм регулюючого і виховного впливу етичного кодексу 
полягає в тому, що він, як і мораль взагалі, є формою внутріш-
нього контролю, але, будучи оприлюдненим, набуває статусу фо-
рми легального, зовнішнього, громадського контролю діяльності 
державних службовців з боку суспільства та побудови уявного 
іміджу державного службовця. 

Найважливішою умовою побудови етичного кодексу як сис-
теми норм, що сприяє розбудові в державній службі системи від-
носин на засадах моралі й стимулює етичну поведінку державно-
го службовця, є вирішення проблеми оптимального співвідно-
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шення необхідності й свободи його особистості як посадової осо-
би й громадянина, а отже, утвердження в системі державного 
управління особистісної взаємодії. 

Кодекс поведінки державного службовця в Україні можна 
представити у вигляді наступних блоків. 

Перший блок характеризує суспільне призначення дер-
жавної служби. 

Суспільне призначення державної служби полягає у забезпе-
ченні ефективного здійснення завдань і функцій Української 
держави шляхом сумлінного виконання державними службовця-
ми покладених на них службових повноважень. Вони надаються 
державним службовцям виключно для виконання ними завдань і 
функцій держави в суспільно корисних інтересах. Тому викорис-
тання службового становища з іншою метою, наприклад, в осо-
бистих інтересах, з порушенням чинного законодавства, переви-
щенням службових повноважень розглядається як дисциплінар-
ний чи адміністративний проступок, а у випадках, коли такими 
діями завдано суттєвої шкоди державним інтересам або законним 
правам та інтересам громадян, – як злочин. 

Другий блок визначає основні вимоги до поведінки дер-
жавного службовця і включає такі твердження: 

1.  Поведінка державних службовців має відповідати очі-
куванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства 
та громадян до державної служби, сприяти реалізації прав і 
свобод людини і громадянина, визначених Конституцією і за-
конами 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 грома-
дянина, 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 Конституці-
єю України. 
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2. Державний службовець має дбати про позитивний 
імідж та авторитет органів державної влади і державної слу-
жби загалом, дорожити своїм ім’ям та статусом. 

Державні службовці здійснюють свою професійну діяльність 
щодо практичного виконання завдань і функцій держави, перебу-
вають 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 інте-
ресам 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 не-
упереджене виконання ними своїх функцій. Власні політичні 
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 здійс-
нення 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 гро-
мадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до 
політичних партій або громадських організацій. 

Разом з тим державна служба має проводити державну полі-
тику, виконувати свої функції незалежно від виборчих кампаній 
та політичної боротьби в суспільстві. Саме тому, відповідно до 
статті 37 Конституції України, не допускається створення і діяль-
ність організаційних структур політичних партій у державних ор-
ганах. 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, дотри-
муватись принципу рівності перед законом усіх громадян, неза-
лежно від їх політичних переконань. 

4. Державний службовець, як й інші громадяни, має пра-
во на приватне життя і повинен поважати приватне життя 
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інших державних службовців, зберігати конфіденційність ін-
формації 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 Кон-
ституцією України. 

Не допускається збирання, зберігання, використання та по-
ширення конфіденційної інформації про особу (в тому числі дер-
жавного службовця) без її згоди, крім випадків, визначених зако-
ном, і лише в інтересах національної безпеки, економічного доб-
робуту та прав людини. 

Державний службовець як працівник державного органу має 
суворо дотримуватися цього конституційного положення по від-
ношенню 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 передбаче-
ні Конституцією та законами України, а також укладеними і 
в установленому порядку ратифікованими міжнародними до-
говорами України, на засадах чесності, справедливості, від-
повідальності, 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 держав-

ної влади та органи місцевого самоврядування, а отже – і держав-
ні службовці, зобов’язані діяти тільки на підставі, в обсязі та у 
спосіб, які передбачені Конституцією та законами України, а та-
кож чинними міжнародними угодами, які в установленому по-
рядку ратифіковані і, таким чином, є частиною національного за-
конодавства України. 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 
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людині, суспільству і державі. З цією метою діяльність держав-
них органів та державних службовців має бути якомога повніше 
врегульована і регламентована, щоб запобігти можливості з будь-
яких причин завдати шкоди особі, суспільству чи державі. 

Державні службовці на відповідній території повинні дотри-
муватися також рішень місцевих органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повнова-
жень, які не суперечать законам 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), дер-
жавний службовець урочисто присягає “сумлінно виконувати 
свої обов’язки”. 

Конкретні службові обов’язки державних службовців визна-
чаються на основі типових професійно-кваліфікаційних характе-
ристик у посадових положеннях та інструкціях, які затверджу-
ються керівниками відповідних державних органів у межах зако-
ну 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 про-
явів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці гро-
мадян. 

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 дотримувати-
ся норм поведінки, які б виключали підозру в нечесності, наданні 
окремим фізичним чи юридичним особам пільг та переваг, не пе-
редбачених законодавством. Захист життя людини є конститу-
ційним принципом (частина друга статті 27 Конституції Украї-
ни). Тому державні службовці не мають права приховувати від 
громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, 
здоров’я і безпеки людей. 
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У разі отримання інформації щодо антидержавних проявів, 
які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян, дер-
жавний службовець повинен вжити заходів сам або повідомити 
про це правоохоронні органи. 

5. Державний службовець повинен шанобливо ставитися до 
громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої 
культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть за-
шкодити інтересам державної служби. 

Зазначена норма передбачена статтею 5 Закону України “Про 
державну службу”. Це випливає із закріпленого статтею 28 Кон-
ституції України права кожної людини на повагу її гідності та ви-
значених Законом обов’язків державного службовця, основним 
серед яких є додержання Конституції України. 

Оскільки державний службовець має виконувати свої 
обов’язки відповідно до конституційних принципів, він повинен 
насамперед турбуватися про захист прав і свобод людини й гро-
мадянина, з повагою ставитись до них при виконанні своїх служ-
бових обов’язків. 

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 бай-
дужості до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бю-
рократизму, відомчості та місництва, нестриманості у висловлю-
ваннях або іншим чином поводитися у спосіб, що дискредитує 
орган державної влади або ганьбить репутацію державного служ-
бовця. 

Репутація державного службовця – це загальновизнані в суспі-
льстві уявлення та оцінка поведінки державного службовця як 
представника держави та носія державно-владних повноважень. 
Текст Присяги, яку відповідно до Закону приймає кожний громадя-
нин при зарахуванні на державну службу, передбачає зобов’язання 
“з гідністю нести високе звання державного службовця”. 

При виконанні службових обов’язків державний службовець 
повинен пам’ятати, що від його поведінки залежить уявлення 
людей про державну службу та її авторитет. Тому він не повинен 
допускати свавілля або байдужості до правомірних вимог грома-
дян, їх об’єднань, юридичних осіб, проявляти бюрократизм, ві-
домчість, місництво. 
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7. Державний службовець має виявляти толерантність і пова-
гу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання 
народних звичаїв і національних традицій, установленого прото-
колу у відносинах з представниками міжнародних організацій, 
іноземних установ та іноземців. 

Така поведінка державного службовця обумовлена консти-
туційними положеннями про те, що кожен має право на свободу 
світогляду і віросповідання: свободу сповідувати будь-яку релі-
гію або не сповідувати жодної, безперешкодно відправляти одно-
особово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести 
релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене 
законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здо-
ров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших 
людей (стаття 35 Конституції України). 

Не може бути обмежень для громадян за ознаками релігійних 
та інших переконань, етнічного та соціального походження, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками (стаття 24 Кон-
ституції України). 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Укра-
їні на законних підставах, користуються тими самими правами, а 
також несуть такі самі обов’язки, що й громадяни України, за ви-
нятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнарод-
ними договорами України (стаття 26 Конституції України). 

8. При виконанні своїх повноважень державний службовець 
має дотримуватися умов раціонального, ефективного, економно-
го використання доручених йому матеріальних та фінансових ре-
сурсів. 

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. 

З державними службовцями, діяльність яких пов’язана з ма-
теріальними цінностями, укладаються договори про повну чи ча-
сткову матеріальну відповідальність (стаття 135 Кодексу законів 
про працю України). 

9. Державний службовець повинен постійно поліпшувати 
стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та за-
вданням посади, яку він займає, підвищувати свій професійний, 
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інтелектуальний та культурний рівні за освітньо-професійними 
програмами та шляхом самоосвіти. 

Обов’язок державного службовця підвищувати свою квалі-
фікацію закладений у статті 10 Закону України “Про державну 
службу”. Постійне підвищення свого професійного рівня є однією з 
умов для просування по службі відповідно до статей 27 та 29 За-
кону. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію по-
стійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних за-
кладах, як правило, не рідше одного разу на п’ять років. 

Всебічний розгляд професійного рівня є однією з умов атес-
тації державних службовців. Відповідно до Порядку проведення 
атестації державних службовців органів виконавчої влади, за-
твердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 сер-
пня 1996 р. № 950, атестаційна комісія у разі недостатнього рівня 
освіти службовця може прийняти рішення: відповідає займаній 
посаді за умови здобуття відповідної освіти, проходження пере-
підготовки, підвищення кваліфікації, набуття навичок роботи на 
комп’ютері тощо. 

Вітчизняний підхід до морально-правового регулювання по-
ведінки державних службовців є, на нашу думку, необхідним і 
цілком обґрунтованим, проте недостатнім. Правове регулювання 
об’єктивно неспроможне нейтралізувати наявний у практиці 
державного управління суб’єктивізм, особливо при прийнятті рі-
шень. Не вирішує воно також і проблеми домінування особистих 
контактів і відносин над відносинами суто діловими. Тим більше, 
що за суттю і метою професійна діяльність державного службов-
ця є творчою, а сам процес праці носить колективний характер і 
потребує відкритості та високої міри узгодженості дій і солідар-
ної поведінки. За таких обставин єдиним мірилом чесності при 
виконанні службових обов’язків та справедливості при прийнятті 
рішень є совість. Тому виникає потреба включення в дію внутрі-
шніх, особистісних, а отже – визначальних чинників поведінки 
державного службовця. 

Усвідомлення важливості зв’язку етики і державної служби в 
зарубіжних країнах привело до того, що в багатьох з них прийнято 
спеціальні нормативні акти з питань етики державних службовців. 

Зокрема, у США стандарти етичної поведінки урядових слу-
жбовців були встановлені у Виконавчому наказі президента Джо-
нсона № 11222 від 8 травня 1965 р. Положення наказу Джонсона 
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були враховані при підготовці Закону “Про реформу державної 
служби” (1978 р.), куди окремим розділом увійшов Кодекс етики 
урядової служби. У Канаді питання етики державних службовців 
підпадають під дію “Свободи принципів, які регулюють поведін-
ку державних службовців”, в Угорщині – “Загальних етичних 
норм поведінки державних службовців”, у Великобританії значна 
частина етичних питань державних службовців регулюється Ад-
міністративним кодексом. 

Які ж якості повинен мати державний службовець? У зару-
біжних країнах серед особистісних якостей найчастіше згадують-
ся: людяність, доброзичливість; природність, невимушеність; 
безпосередність, довіра до інших; симпатія; дружні почуття, при-
вітність; інтерес, щира увага; симпатія (намагання зрозуміти ін-
шого, вміння відчувати його ситуацію); приємна зовнішність; рі-
шучість (впевненість); ввічливість (увага, люб’язність); тактов-
ність (чуйність, бережне ставлення); ґречність (пристойність); 
адаптованість (гнучкість); дисциплінованість; толерантність. 

Аналіз етичних кодексів свідчить, що вони можуть бути де-
талізованими, з докладним викладенням норм і правил, заборон і 
дозволів, із складними механізмами примусу. А можуть бути сти-
слими, без розгорнутих норм, категоричних заборон і детальних 
стандартів. У результаті найчастіше розробляється проміжний 
варіант. 

Поведінські кодекси мають такі реалістичні цілі:  
1)  стимулювання високих стандартів поведінки; 
2) посилення довіри до державних службовців з боку громадян; 
3) допомога у прийнятті управлінських рішень. 

Третій меті надається перевага, що зумовлює вибір різних 
моделей кодексів. В одній моделі наголос робиться на правових 
механізмах покарання у випадках зловживання владою і на засо-
бах захисту. В іншій головне – характеристика стандартів і про-
цедур, які допомагають управлінцям приймати рішення відповід-
но до реальної ситуації. Можлива комбінована поведінська мо-
дель. Кодекси орієнтуються на досягнення лише практично міні-
муму цілей. Було б нереалістично очікувати від етичних кодексів 
того, що вони зупинять корупцію і взагалі допоможуть запобігти 
конфлікту особистого і державного інтересу. Методична реаліза-
ція кодексів дасть змогу запобігти лише деяким порушенням і 
виявити осіб, які їх скоїли, вирішити лише деякі проблеми. 
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Щоб кодекс був реалістичним, він повинен містити п’ять 
елементів, зокрема: 
• мету; 
• перелік позитивних цінностей, на які потрібно орієнтуватися; 
• понятійні стандарти того, що “можна” і чого “не можна”; 
• реальні санкції; 
• систему процедурних гарантій. 

Проте навіть найкращий кодекс – це лише відправний пункт 
постійної роботи з поліпшення етичного клімату у відомствах та 
установах. 

Незважаючи на вiдмiнностi у пiдходах до формування ком-
плексної системи норм i способiв функцiонування етики держав-
них службовцiв, незмiнною є її мета – забезпечити професiйну 
дiяльнiсть службовцiв в iнтересах громадян i суспiльства, а також 
запобiгти можливим зловживанням владою i порушенням закону.  

Професiйну етику не можна запровадити авторитарними ме-
тодами. До цього процесу потрiбно залучати самих державних 
службовцiв. Продуктивним є лише двостороннiй спосiб її запро-
вадження: з одного боку, потрiбно усвiдомлення ролi професiйної 
етики як основи професiйної культури, колективне вироблення її 
цiнностей i норм кожним службовцем, а з iншого – полiтична во-
ля з належним формальним забезпеченням професiйної етики як 
робочого iнструменту державної служби.  

Суспiльнi цiнностi вiдiграють особливу роль у поведiнцi 
державного службовця. Вони формують своєрiдну систему коор-
динат, у просторi якої вiдбувається орiєнтацiя його поведiнки. У 
професiйнiй етицi державних службовцiв суспiльна цiннiсть мо-
же називатися “Батькiвщина”, “нацiя”. Потрiбна практична ре-
алiзацiя в суспiльнiй дiяльностi й вiдносинах єдностi двох 
цiнностей – Людини i Батькiвщини. Батькiвщина – це не абст-
ракцiя, не самоцiль, а живий органiзм, який забезпечує повагу 
гiдностi людини, розкриття i сприйняття iнтересiв кожного i є 
осередком, в якому кожна особистiсть почуває себе захищеною, 
потрiбною i належно оцiненою. 
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5.3. Конфлікти в системі державної 
служби 

 
Розглядаючи питання етичної поведінки державних службо-

вців, не можна не спинитися на проблемах конфліктів, які 
пов’язані з проходженням державної служби та різними мотива-
ми етичної поведінки службовців, обумовлених як особистими 
якостями службовців, так і самою організацією. 

Базою для виникнення конфліктів у процесі проходження 
служби є: 
• різний освітній рівень державних службовців; 
• соціальний та економічний стан; 
• різні погляди і життєві цінності: одні розглядають службу з 

урахуванням можливостей кар’єрного зростання, для інших – 
це дещо тимчасове, треті вбачають у держслужбі засіб для 
отримання незаконних грошей; 

• умови діяльності державних організацій. 
Причини конфліктів, що зумовлені самою організацією, зво-

дяться в основному до: 
• невідповідності особистої мети службовця і мети організації; 
• протиріччя цілей самої установи; 
• намагання відомств досягти власних інтересів за рахунок ін-

тересів інших відомств або держави загалом; суперництва за 
фінансові та матеріальні ресурси, статус, престиж, штати; 
боротьби за вплив на територію між різними відомствами; 

• протиріччя між центром та периферією. 
Основні конфліктні проблеми проходження державної служ-

би можна згрупувати у такі блоки: 
Перша група етичних проблем, пов’язана з конфліктом 

інтересів 
Конфлікт інтересів входить до категорії етичних проблем, 

пов’язаних з обов’язком поважати власність інших людей і до-
тримуватися закону. Привласнення державних коштів, хабарниц-
тво, розтрата, виплата відсотків у вигляді нагороди за укладання 
конфліктів – все це дії, в яких порушники переслідують власні 
інтереси, а також порушують закон. 
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Неподання в документах фінансової звітності інформації 
державних службовців про їхні реальні доходи є звичною ілюст-
рацією конфлікту інтересів. 

Вказані дії об’єднуються поняттям корупції. Законодавством 
передбачені норми, які запобігають її попередженню. Про це 
йдеться в статті 16 Закону України “Про державну службу” і в 
розділі II Закону України “Про боротьбу з корупцією”. 

Обмеження щодо державних службовців, спрямовані на по-
передження корупції, не дозволяють: 
• сприяти, використовуючи своє службове становище, фізич-

ним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької 
діяльності, а також в отриманні субсидій, дотацій, кредитів 
чи пільг з метою незаконного отримання за це матеріальних 
благ, послуг, пільг або інших переваг; 

• займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи 
через посередників або підставних осіб, бути повіреним тре-
тіх осіб у справах державного органу, в якому службовець 
працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва; 

• входити самостійно, через представника або підставних осіб 
до складу правління чи інших виконавчих органів підпри-
ємств, кредитно-фінансових установ, господарських това-
риств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що 
здійснюють підприємницьку діяльність; 

• відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, на-
дання якої передбачено правовими актами, умисно затриму-
вати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію; 

• сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізич-
ним та юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоеко-
номічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою 
незаконного отримання за це матеріальних благ, послуг, 
пільг або інших переваг; 

• неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове стано-
вище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з 
метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень; 

• бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, ді-
яльність якого вони контролюють; 

• надавати незаконні переваги фізичним або юридичним осо-
бам під час підготовки і прийняття нормативно-правових ак-
тів чи рішень. 
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До другої групи етичних проблем належить декларування 
доходів державними службовцями (ст. 13 Закону України “Про 
державну службу”). Це також засіб попередження корупційних 
проявів з боку державних службовців. Нині не створено ефектив-
них форм державного контролю за діяльністю державного апара-
ту, недосконалим є прокурорський нагляд, недостатньою – коор-
динація взаємодії державних органів, які ведуть боротьбу з кору-
пцією. Поширенню корупції сприяє також погана розвиненість 
традицій етики державної служби на тлі глибокої моральної кри-
зи суспільства, недосконалої системи управління тощо. 

Шляхи обмеження корупції вбачаються і в поліпшенні еко-
номічного становища, і в суворому виконанні антикорупційного 
законодавства, і в підготовці Кодексу поведінки державних слу-
жбовців, і в оздоровленні морально-психологічного клімату в ко-
лективах державних службовців, і у відкритості роботи держав-
ного апарату через систему звітів, інформування тощо. 

При здійсненні владних повноважень неґречна поведінка 
може легко замінити ввічливість, тяганина і секретність можуть 
стати нормою. Забезпечення захисту громадян від потенційної 
нахабності державних службовців – мета справедливого характе-
ру управлінських процедур. 

Третя група конфлікту інтересів, які виникають на держа-
вній службі, – це обмеження, пов’язані з проходженням держав-
ної служби (стаття 16 Закону України “Про державну службу”). 
Стаття 32 Кодексу державного службовця забороняє їм “брати 
участь у підготовці, розгляді та вирішенні питань, що стосуються 
його особистих інтересів та інтересів його близьких родичів чи 
свояків”. Йдеться про ситуацію, коли державний службовець ви-
рішує питання стосовно фінансових інтересів особи, з якою він 
має родинні зв’язки. При її вирішенні потрібно враховувати: ха-
рактер зв’язків, про які йдеться; реальний вплив на вирішення ці-
єї справи з боку державного службовця, що включає значення йо-
го ролі й можливості діяти на власний розсуд; складність справи; 
можливість передати її комусь іншому; внесення змін до 
обов’язків державного службовця, які б виключили підозру в 
суб’єктивності прийнятого ним рішення. 
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5.4. Поняття іміджу державного службовця 
 
Важливим аспектом загального сприйняття та оцінки держа-

вного службовця є враження, яке він справляє, тобто його імідж. 
Незалежно від бажань самого державного службовця, імідж – 
об’єктивний фактор, що відіграє значну роль в оцінці будь-якого 
соціального явища чи процесу. 

Причому ці уявлення завжди виявляються узагальненими, 
хоча іноді спираються навіть на дрібні та часткові деталі. Людина 
їх інтерпретує, і у неї складається думка про фірму (керівника) 
загалом. Тому можна з упевненістю сказати: при створенні імі-
джу керівника (фірми) дрібниць немає і не може бути. 

Імідж складається із всієї сукупності особистісних рис: ви-
гляду, манери поведінки, вміння спілкуватися з людьми. Відомий 
соціолог Е. Гоффманн сказав, що імідж – це мистецтво “управля-
ти враженнями”. Скільки на світі людей – стільки й іміджів. 

Знання того, як будуть сприймати та інтерпретувати ту чи 
іншу групу людей, будь-які факти, відомості, що стосуються осо-
бистості (організації), є першорядним психологічним підгрунтям 
управління іміджем особистості (організації). 

Поняття “імідж” походить від латинського “імаджо”, 
пов’язаного з латинським словом “іміджо”, що означає “імітува-
ти”. Імідж – це штучна імітація зовнішньої форми якого-небудь 
об’єкта чи образ ділової людини, уявлення про неї та її репутація. 
Таке уявлення цілеспрямовано формується в масовій свідомості 
за допомогою реклами або пропаганди. Імідж можна цілеспрямо-
вано формувати, уточнювати чи переробляти за допомогою мо-
дифікації діяльності, вчинків і заяв соціального суб’єкта. 

Значення іміджу в досягненні успіху державного службовця 
є дуже вагомим, оскільки він – один із механізмів психологічного 
впливу на інших людей. Формування іміджу державного службо-
вця може бути цілком контрольованим і створюватися за схемою. 
Прийоми можуть змінюватися залежно від обставин. 

Імідж державного службовця – це образ, що спеціально фор-
мується в очах різних соціальних груп. Він виникає не спонтанно, 
а завдяки цілеспрямованим зусиллям службовця. Йому доводить-
ся спілкуватися з людьми як в особистих бесідах, так і під час пу-
блічних зустрічей. Важливим фактором успішної діяльності слу-
жбовця є сприйняття його навколишніми. Дане сприйняття бага-
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то в чому залежить від самопрезентації – способу подачі людини 
оточуючому середовищу. Недостатньо, один раз увійшовши до 
кімнати, доброзичливо посміхнутися і бути впевненим, що це за-
безпечує імідж приємної людини. Самопрезентація піддається 
коригуванню і змінам як у позитивний, так і в негативний бік. 
Враження залежить від погляду, жесту, міміки, посмішки, руху 
тіла; інтонації, темпу мови, одягу тощо. 

Якоюсь мірою імідж, як і репутація, близьке до поняття “со-
ціальний стереотип”. Проте стереотип формується стихійно, а 
імідж і репутація створюються цілеспрямовано. Головне – маючи 
позитивний імідж і стабільну репутацію – “вписатися” у стерео-
тип, якому беззастережно довіряють. Стереотипи сприйняття 
державного службовця мають більш емоційні оцінки, пов’язані, 
як правило, з вербальними і невербальними характеристиками 
державного службовця, а також з його людським фактором. 

Для формування привабливого іміджу необхідний доброзич-
ливий, відкритий, прямий погляд на співрозмовника чи аудиторію. 
Потрібно також враховувати, що погляд прямо у вічі більше поло-
вини часу бесіди може розцінюватися як агресія; пильний погляд у 
ситуаціях суперництва можна зрозуміти як прояв ворожості. 

Погляд завжди буває підкріплений усмішкою чи її відсутніс-
тю. Це найкоротший шлях до встановлення довірчого контакту. 
Спокійні, відкриті жести рук демонструють готовність до зваже-
ного діалогу. Не варто тримати руки в кишенях, за спиною, під 
столом – це викликає відчуття прихованої недоброзичливості. Не 
можна потирати руки, крутити в руках ручку, олівець, не можна 
поправляти під час бесіди одяг, волосся, папери на столі – це сві-
дчить про невпевненість, неготовність до бесіди чи навіть страх. 

Не менш важливе значення має положення і рухи голови, ті-
ла, ніг, хода. 

Вербальне поводження відіграє важливу роль у процесі спіл-
кування, додає мові емоційного забарвлення. Воно містить у собі 
інтонацію, темп мови, поєднання сили і тембру голосу. Так, зви-
чайний комплімент може виглядати як і образа, двозначний на-
тяк, і як вираження ніжності чи любові. Інтонація повинна бути 
спокійною, доброзичливою, впевненою. Дуже важливо виключи-
ти питальний відтінок наприкінці фрази. 

Темп мови повинен бути помірним, але не загальмованим. 
Слова і фрази не повинні зливатися, але й скорочувати їх штучно 
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не потрібно. Це створює враження “напору” і викликає бажання 
заперечувати сказане. Сила і тембр голосу додають значущості і 
ваги фразі, особливо заключній. 

Люди, які працюють на державній службі й прагнуть до ус-
пішної кар’єри, зобов’язані приділяти чимало уваги і своєму зов-
нішньому вигляду. Це вимога сьогодення. Зовні державний слу-
жбовець зобов’язаний виглядати акуратним, упевненим у своїх 
діях. При цьому він своїм зовнішнім виглядом не повинен занад-
то відрізнятися від людей, з якими зустрічається і вирішує служ-
бові та суспільні справи. 

Імідж для державного службовця – це предмет постійної ува-
ги та вдосконалення. 

Вільний вибір державними службовцями етичних норм надає 
іміджу принципового сенсу: він засвідчує духовну гідність дер-
жавного службовця, свідоме ставлення до моральних вимог і за-
безпечує їх дієвість як життєві мотиви професійної діяльності. 
Приймаючи етичний кодекс, службовці таким чином заявляють 
громадянам і суспільству: “Ми прямуємо до розширення меж 
правових норм...”. Тому вважаємо, що при такому підході можна 
вести мову про моральну значимість введення у практику діяль-
ності державних службовців етичного кодексу. З одного боку, 
державні службовці свідомо створюють громадське об’єднання 
для задоволення і захисту власних потреб та інтересів (у визнан-
ні, самореалізації, самовдосконаленні, самоствердженні тощо), а з 
іншого – надають своїй професійній діяльності високого сенсу 
служіння Україні, інтересам людини, громадянина. Останнє, вла-
сне, і є свідомим самообмеженням та готовністю утверджувати в 
державному управлінні й суспільстві загалом своєю професійною 
діяльністю вищі ідеали й цінності як мету і необхідну умову його 
демократичного розвитку. Підсумовуючи, зауважимо, що такий 
спосіб прийняття етичного кодексу є проявом моральної свободи 
державних службовців. А сам факт створення етичного кодексу, 
його широке обговорення в трудових колективах, урочисте при-
йняття слугуватимуть підвищенню рівня управлінської моралі й 
формуванню управлінської етики. 

Етичний кодекс державного службовця є концентрованим 
вираженням його ділової етики і загальної етичної культури. 

Ділова етика державного службовця – це система професій-
них моральних цінностей, принципів, норм і стандартів поведін-
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ки та відповідних їм способів діяльності, спілкування та прийнят-
тя рішень, що сформувалися в процесі практичної діяльності 
державної служби. Вона проявляється у свідомій поведінці дер-
жавного службовця і його відносинах при виконанні професійних 
обов’язків та повноважень. 

Система етичних стандартів характеризує й оцінює поведін-
ку державного службовця з точки зору загальноприйнятих суспі-
льних і, насамперед, загальнолюдських моральних цінностей, 
принципів і норм, їх дотримання дає змогу державному службов-
цю гідно (бездоганно) виконувати свій професійний і громадян-
ський обов’язок. 
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Контрольні питання 
1. Наскільки гостро нині стоїть питання етики поведінки 

державного службовця? 
2. Поясність зміст і структуру моралі як предмета етики. 
3. У чому полягає зміст поведінки державного службовця? 
4. Які документи фіксують основні вимоги поведінки держав-

них службовців? 
5. Які етичні норми можете назвати? 
6. У чому полягає відмінність поведінських кодексів за кордо-

ном і етичного кодексу в Україні? 
7. Правила поведінки державних службовців є обов’язковими 

до виконання чи мають рекомендативний характер? 
8. Які основні вимоги до поведінки державних службовців ви-

світлені у правилах поведінки державних службовців, зареє-
строваних Міністерством юстиції? Що, на вашу думку, во-
ни не враховують? 

9. Які конфлікти виникають у процесі проходження державної 
служби? Дайте оцінку причинам їх виникнення. 

10. Для чого потрібен самоменеджмент у системі державної 
служби? 

11. Чи готовий, на вашу думку, сучасний кадровий корпус до са-
моменеджменту? 
 

 
 

Література 
1. Апель К.О. Дискурсивна етика: політика і право. – К.: Укр. 

філософ. фонд, 1999. – 74 с.  
2. Воронько Л. Культура праці державного службовця: спроба 

понятійного визначення // Вісник УАДУ. – 2001. – № 3. – 
С. 306-315.  

3. Воронько О.А. Питання етики в навчанні державних службо-
вців // Норми етики в управлінні: Матеріали українсько-
американського симпозіуму 24-25 травня 1994 р. – К., 1994. – 
С. 63-66.  

4. Гаєвський Б., Ребкало В. Культура державного управління: 
організаційний аспект: Монографія. – К.: УАДУ, 1998. – 
144 с.  



 167 

5. Геррет Т.М., Коноскі Р.Дж. Етика бізнесу. – К., 1997. – С. 15.  
6. Гонюкова Л. Самоврядні принципи в державотворчій діяль-

ності Центральної Ради // Збірник наук. праць УАДУ при 
Президентові України. – К., 1998. – Вип. 2. – С. 119-124.  

7. Гусейнов А.А., Апресин Р.Г. Этика. – М., 1998. 
8. Деловой этикет. – К.: Альбатрос, 1998. – 141 с.  
9. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Укра-

їні. – К.: Видавничий дім, 1999. – 242 с. – С. 53-65. 
10. Загальні правила поведінки державного службовця: Наказ 

Головного упр. держ. служби України від 28 жовтня 2000 р. 
№ 58. – К., 2000.  

11. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. // 
Голос України. – 1994. – 5 січня. 

12. Кальніш Ю. Християнська етика і свідомість державного 
службовця // Суспільні реформи та становлення громадсько-
го суспільства в Україні: Матер. наук.-практ. конф. за між-
нар. участю 30.05.2001 р.). – К., УАДУ, 2001. – Т. 2. – С. 441- 
443.  

13. Кодекс державного службовця // Уряд. кур’єр. – 2000. – 29 
листопада.  

14. Кодекс державної служби. Затверджений Міністерством юс-
тиції України 7 листопада 2000 року № 783/5004. 

15. Колтун В. Етичні виміри державної служби. Методологічний 
аналіз // Вісник Академії державного управління при Прези-
дентові України. – 2001. – № 3. – С. 310-315. 

16. Коментар до загальних правил поведінки державного служ-
бовця // ВДСУ. – 2000. – № 4. – С. 92-106.  

17. Копик С. Місцеві органи державної виконавчої влади україн-
ської держави 1918 р.: структура, повноваження та компете-
нція // Збірник наук. праць УАДУ при Президентові України. 
– К., 2000. – Вип. 2. – Ч. І. – С. 306-312.  

18. Культура поведения и этикет государственного служащего / 
Под ред В. Окотского. – М.: РаГС, 1998. – 122 с.  

19. Культура поведінки та службовий етикет державного служ-
бовця // Місцеве самоврядування / За ред. А. Черемиса. – 
Львів, 1999. – С. 175-192.  

20. Лагунова М. Культурно-гуманітарна підготовка державних 
службовців як чинник підвищення ефективності управлінсь-
кої діяльності // Вісник УАДУ. – 1997. – № 1. – С. 22-27. 



 168 

21. Малахів В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Ли-
бідь, 1996. – 304 с. 

22. Мейсон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента 
/ Пер. с англ. – М.: Демо. – 1993. – С. 336-371. 

23. Миримський Л. Ділова етика як інструмент державного 
управління // Вісник УАДУ. – 2002. – № 1. – С. 284-291.  

24. Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сіоніок Г.Ф. Менеджмент орга-
нізацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК ЕксОБ”, 2000. – 
392 с. – С. 237-259. 

25. Неумивайченко Н. Правила поведінки держслужбовців: 
практичні питання // Право України. – 2001. – № 2. – С. 80-
83.  

26. Нижник Н., Мошков О., Мосов С. Системний підхід до кері-
вництва організацією: функції та мотивації // Вісник ЖДУ. – 
1998. – № 1. – С. 132-137. 

27. Нинюк І. Додержання етичних норм – головна умова форму-
вання кадрової служби органів виконавчої влади та самовря-
дних структур у Республіці Польща // УАДУ. – 2000. – № 1. – 
С. 299-305.  

28. Нинюк М. Особливості формування моральної культури 
державних службовців як різновиду професійної етики // Ві-
сник УАДУ. – 2001. – № 4. – С. 395-399.  

29. Норми етики в управлінні: Матеріали укр.-амер. симп. 24-25 
травня 1994 р. – К., 1994. – 106 с.  

30. Павлеченко П. Коментар до загальних правил поведінки 
державного службовця / П. Павлеченко, О. Сміян // Вісник 
державної служби України. – 2000. – № 4. – С. 92-106.  

31. Плотницька І. Проблеми мовленнєвого етикету в державній 
службі // Збірник наук. праць УАДУ при Президентові Укра-
їни. – К., 2000. – Вип. 2. – Ч. ІІ. – С. 104-108.  

32. Пожалюк В. Організаційна культура державного службовця 
// Вісник УАДУ. – 2001. – № 2.– Ч. І. – С. 355-358.  

33. Рудакевич М. Кодекс етики як засіб регулювання професій-
ної поведінки державних службовців // Вісник УАДУ. – 2002. 
– № 1. – С. 291-292.  

34. Рудакевич М. Комплексний підхід до утвердження етики 
державних службовців // Вісник УАДУ. – 2002. – № 4. – 
С. 290-295.  



 169 

35. Рудакевич М. Морально-політичні й правові засади етики 
державного службовця або етична політика в США // Збірник 
наук. праць УАДУ при Президентові України. – К., 2001. – 
Вип. 2. – С. 222-231.  

36. Рудакевич М. Особливості вивчення професійної етики дер-
жавними службовцями // Вісник УАДУ. – 2001. – № 4. – 
С. 203-209.  

37. Рудакевич М.І. Етика державних службовців. Зарубіжний до-
свід. – К.: Інфра, 2002. – 110 с. 

38. Рудакевич М.І. Етика державних службовців: Монографія. – 
К.: Національна академія державного управління при Прези-
дентові України. – 2003. – 360 с. 

39. Саварин П. Етика: Матеріали наук.-практ. конф. Укр. центру 
правничих студій Укр. правничої фундації (м. Київ, 12-13 
жовтня 1998 р.) // Українське право. – Спецвип. – 1998. – 
№ 2(10). – С. 31-34.  

40. Сербинська Т. Етика державного службовця у контексті пси-
хо- системного аналізу // Суспільні реформи та становлення 
громадського суспільства в Україні: Матер. наук.-практ. 
конф. за міжнародн. участю (30.05.2001 р.). – К.: УАДУ, 
2001. – Т. 2. – С. 433-435.  

41. Системы общегосударственной этики поведения: Пособие 
Транспаренси Интернейшнл / Под ред. Джереми Поупа; 
Транспаренси Интернейшнл (ТИ). – Берлин, Германия, 1996. 
– 114 с.  

42. Тертичка В. Культура державного управління як основа дія-
льності місцевого самоврядування // Збірник наук. праць 
УАДУ при Президентові України. – К., 1998. – Вип. 2. – 
С. 124-131.  

43. Чмут Т. Психологічна культура державного службовця // Ві-
сник УАДУ. – 2001. – № 2. – Ч. І. – С. 349-355.  

44. Шеделков А.В. Політико-адміністративна еліта: проблеми 
методології, соціології, культури. – Ростов н/Д: Видавництво 
Північнокавказького наукового центру, 1995. – 185 с. 

45. Шепель В.Н. Имиджеология: секреты личного обаяния. – М., 
1994.


