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Лекція 7. Бюрократія та професійна етика 

 

 

Мета: з’ясувати сутність і базові принципи професійної етики 

державного службовця. 

 

Вивчивши зміст лекції, студенти повинні вміти: 

 визначити поняття та сутність етики державного службовця; 

 охарактеризувати засади державної служби; 

 сформувати ефективні методи для покращення етичних показників 

діяльності державної служби. 

 

 

 
7.1. Поняття та сутність етики державного службовця 

 

Вимоги норм моралі мають загальний характер, обов’язковий для 

всіх членів суспільства. Однак їх загальний характер не виключає 

специфічного відбиття в різних видах професійної діяльності. 

Специфіка професійної етики державного службовця полягає 

передусім в особливостях правового статусу чиновника, можливостях 

здійснювати владні повноваження від держави, поєднанні формально-

процедурного регламенту службових дій посадової особи зі значними 

можливостями приймати вольові суб’єктивні рішення, де мірилом 

справедливості виступає лише совість. 

Із прийняттям 16 грудня 1993 р. Закону України «Про державну 

службу» в Україні було сформовано основні засади правового статусу 

державних службовців, значно посилено увагу до такого важливого 

суспільного явища, як поведінка державних службовців. 

Основні вимоги до неї визначено в ст. 5 Закону: 

 сумлінне виконання своїх службових обов’язків; 

 шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, 

дотримання високої культури спілкування; 

 недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам 

державної служби або негативно вплинути на репутацію державного 

службовця [16]. 

У жовтні 2000 р. Головдержслужбою було затверджено «Загальні 

правила поведінки державного службовця», дія яких поширюється на 

всіх державних службовців, щодо яких застосовується Закон України 

«Про державну службу». 
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У «Загальних правилах поведінки державного службовця» підкреслю-

ється, що державна служба в Україні ґрунтується на принципах: 

 служіння Українському народу та Українській державі; 

 демократизму, гуманізму й соціальної справедливості – верхо-

венства права, що забезпечує пріоритет прав і свобод людини і  

громадянина; 

 професіоналізму, ініціативності, чесності, відданості справі;  

персональної відповідальності за виконання посадових повноважень, 

дотримання службової дисципліни; 

 політичної неупередженості; 

 відкритості, гласності та контрольованості (рис. 11). 

Із цих принципів випливають і основні положення поведінки державних 

службовців, визначені в Правилах (розділ «Загальні обов’язки державних 

службовців») [15]. 

Отже, етика державного службовця – це система норм поведінки, 

порядок дій і правил, взаємин і принципів державно-службових відносин, 

що є сукупністю найбільш придатних, глибоко усвідомлених і конкретизо-

ваних норм загальнолюдської моралі, які властиві конкретному 

суспільству [15]. 

Відтак проблема професійної етики державного службовця пов’язана з 

тим, що його діяльність повинна відповідати не тільки Конституції 

України, чинному законодавству, а й моральним принципам і нормам. 

При цьому етичний кодекс, яким державні службовці мають керуватися, 

не просто спирається на загальноприйняту мораль, але й конкретизує її 

вимоги відповідно до специфіки службової діяльності, неординарних 

обов’язків і повноважень, що покладаються на них. 

У цьому й полягає сутність етики державного службовця. 

 

 
7.2. Моральні засади службової дисципліни 

 

Важливою умовою демократичного державного управління, яке 

б користувалося повагою в суспільстві, є безпристрасні державні 

службовці, котрі володіють сучасними професійними знаннями і діють 

у межах закону. 

Вступ на державну службу передбачає гідну поведінку, чесність, почуття 

честі й обов’язку, оскільки на державного службовця покладається 

величезна суспільна довіра. Водночас влада створює певні можливості 

для зловживань, використання службового становища в корисливих 

цілях. Тому людина, приходячи на державну службу, робить свідомий 

вибір і погоджується на суворі обмеження як у публічній, так і в 
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приватній діяльності, дотримання вимог професійної етики та профе-

сійного етикету, оскільки це сприяє зміцненню авторитету державної 

влади, зростанню довіри громадян до державних інститутів [12]. 

До основних рис професійної етики державного службовця можна 

віднести (рис. 11): 

 професійну честь; 

 професійну гідність. Основу професійної гідності, самооцінки своєї 

діяльності складає усвідомлення значущості державного управління в 

житті суспільства; 

 професійну справедливість. Професійна справедливість вимагає 

уважного аналізу різних ситуацій задля збереження максимальної 

об’єктивності під час їх вирішення, уміння не піддаватися тиску; 

 професійний такт. Він передбачає вміння реалізувати загальні 

принципи моралі в конкретних випадках, перш за все проявляти 

стриманість, передбачливість у стосунках, шанобливо, з повагою 

ставитися до інших службовців, громадян, бути ввічливим, коректним 

у службових стосунках, дотримуватися високої культури спілкування; 

 професійний обов’язок. Він є вихідним поняттям професійної 

етики. Саме усвідомлення свого обов’язку спонукає державного 

службовця з найбільшою відповідальністю ставитися до своєї справи, 

дотримуватися службової дисципліни [8]. 

Службова дисципліна – це стан суспільних відносин, що характери-

зується дотриманням державним службовцем вимог законодавства та 

належним виконанням покладених на нього службових повноважень [13]. 

Проблему співвідношення етики й управління вперше порушив 

Н. Макіавеллі, який розробив особливе політичне мистецтво створення 

міцної державної влади будь-якими засобами, незважаючи на жодні 

моральні принципи. Його відомий девіз: «Мета виправдовує засоби». 

Проте в сучасному суспільстві центральне місце посідає людина, і 

саме «людський вимір» має враховуватися в управлінні. 

У цьому контексті, природно, виникає питання про співвідношення 

професіоналізму й моральності державного службовця. 

Безумовно, він має особисту відповідальність за свої дії. Ця 

відповідальність допускає наявність у державного службовця власних 

морально-етичних позицій і переконань. 

Із цього погляду професіоналізм й ефективність державного службовця 

є показником його моральності, відданості своєму професійному 

покликанню й обов’язку. Саме поєднання високої професійної компе-

тентності й моральності державних службовців створюють умови для 

якомога ефективнішого впливу державної служби на реальне життя 

громадян. 
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Для України це має особливе значення, оскільки в ній переважно 

руками державних службовців взагалі створюється сучасна модель 

державної служби, яка відповідає європейському вибору України [18]. 
 

 
 

Рис. 11. Етика державного службовця 

 

 
7.3. Основні напрями поліпшення 

етичних показників діяльності державної служби 

 

Для розвитку державного управління сьогодні характерне зниження 

рейтингу інституцій державної влади. Значною мірою це пов’язане 

з недостатньою моральною вмотивованістю державних службовців 

до своєї діяльності. 3аходи, що вживаються проти порушень моралі 

в їхньому середовищі, хоч і дають певний ефект, але суттєво не 

оздоровлюють державну систему [16]. 
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Відповідно до Конституції України, права і свободи та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності Української держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження й 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави 

(ст. 3). У зв’язку з цим надзвичайно актуальними стають питання 

вдосконалення державної служби, підвищення престижу державних 

службовців. 

Треба відзначити, що проблемам етики й поведінки державних 

службовців надають дедалі більшого значення в усіх розвинутих країнах, 

тому важливо під час вирішення цих питань в Україні використо-

вувати накопичений зарубіжний досвід [12]. 

Прикладом цього може бути американське суспільство, де відбувся 

своєрідний «етичний вибух» як реакція у відповідь на неетичну 

поведінку в багатьох ланках державного апарату («Уоттергейт» та ін.). 

Як наслідок, морально-ціннісним вимогам громадської думки тут 

надано вигляду нормативних. 

Що можна запозичити з американського досвіду для реформування 

системи державної служби в Україні? 

У США діє розгалужена система спеціального «етичного» законо-

давства, і на підставі якого утворена й функціонує окрема «етична» 

державна структура управління, яка покликана регулювати, розслідувати 

та переслідувати неетичні діяння державних службовців. Упроваджено 

або розробляються спеціальні процедури вирішення «етичних» справ і 

механізми примусового застосування етичних норм. 

Законом 1978 р. «Про реформу державного управління», куди 

окремим розділом увійшов Кодекс етики урядової служби, було 

передбачено заходи щодо боротьби з корупцією урядових установ. 

Основним принципом, який запроваджує цей закон, є конкурсний 

порядок призначень на державні посади, причому єдині критерії 

відбору – достатній досвід, рівень кваліфікації, чесність. 

1989 р. Конгрес США заснував Управління державної етики як 

окрему установу в системі виконавчої влади. Керує ним директор, 

якого призначає на п’ять років президент за згодою Сенату. У ньому 

працює 85 співробітників. Управління забезпечує керування етичною 

програмою у виконавчій владі. Ця система децентралізована, тобто 

кожний орган, установа відповідають за виконання власних програм 

етики [23]. 

Управління регулярно виконує навчально-тренувальні програми 

для тих, хто займається питаннями етики в органах та установах, видає 

спеціальну газету й методичні рекомендації з різних питань, проводить 

щорічні конференції з питань етики. 
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Управління державної етики займається такими питаннями: 

 надає інформацію про фінансові справи співробітників, а 

громадськості – про фінансові справи президента, віце-президента 

США, чиновників високого рангу. Особа, яка вимагає розкриття 

фінансових справ названих посадовців, не повинна давати жодних 

обґрунтувань своєї вимоги. Управління займається також питаннями 

надання фінансової інформації щодо чиновників нижчого рангу, якщо 

їхня робота пов’язана з контрактами, адміністративними субсидіями, 

видачею ліцензій тощо; 

 бере участь у процесі перевірки працівників, яких призначає на 

посади президент США; 

 бере участь у нормотворчій діяльності, зокрема має повноваження 

видавати постанови щодо розгляду конфліктів, інтересів, стандартів 

поведінки, надання інформації про фінансові справи співробітників; 

 має повноваження вимагати та коригувати програми інших установ 

з етичних питань, може рекомендувати вжиття заходів адміністра-

тивного впливу щодо конкретних працівників [23]. 

1978 р. рішенням Конгресу США було створено посаду гене-

рального інспектора при державних установах. Нині при федера-

льному уряді налічується вже понад 60 генеральних інспекторів. 

До їхніх завдань належать: 

 виявлення та недопущення марнотратства, шахрайства, зловживань 

у державних установах; 

 підвищення ефективності управління та господарювання; 

 перевірка законності виконання рішень державними установами. 

У США існують гарантії захисту прав викривачів неетичної поведінки 

або корупції державних службовців. Було створено Бюро радника 

зі спеціальних питань. Головним завданням його є захист прав 

працівників державних установ, які публічно заявляють про випадки 

обману, марнотратства і службових зловживань. У США публічне викриття 

махінацій на державному рівні є загальновизнаним і користується 

підтримкою державних лідерів. Крім того, конгрес має можливість 

контролювати й виконавчу владу через головне бюро фінансового 

контролю. 

Крім запозичення вказаного досвіду США, Великобританії та інших 

країн, важливе значення має прийняття Верховною Радою розробленого 

Міністерством юстиції та Головдержслужбою проекту Кодексу основних 

правил поведінки державного службовця, який установлював би певні 

виважені, зрозумілі і, головне, прийнятні для сучасного українського 

суспільства етичні вимоги щодо поведінки державних службовців. 
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7.4. Теорія раціональної бюрократії М. Вебера 

 

Теорія раціоналізації в М. Вебера пов’язана з 

його трактуванням «Соціальної дії», яка, у свою 

чергу, посилається на концепцію панування, що є 

основою політичної соціології М. Вебера. 

Докладно все це розписано в ученні М. Вебера 

про типи легітимного панування, тобто такого 

панування, що визнається керованими індивідами. 

Як писав М. Вебер, панування означає шанс 

зустріти покору визначеному наказу. Крім цього, 

панування передбачає взаємні очікування того, 

хто наказує, і того, хто підкоряється цьому наказу, очікуючи, що наказ 

буде мати той характер, який ними сприймається [7]. Відповідно до 

своєї методології, М. Вебер дає аналіз легітимних типів панування, 

причому починаючи його з розгляду можливих типів поступливості. 

М. Вебер виділяє три різновиди підпорядкування, ставлячи їм у 

відповідність три типи підпорядкування. Кожне панування намагається 

порушити віру у свою «легітимність» та подбати про неї. Залежно від 

виду легітимності розрізняється і тип покори, характер здійснення 

панування, його ефективність. Отже, види панування доцільно розрізняти 

з типовою для них претензією на легітимність [6]. 

Існує три чисті типи легітимного панування. Їхня легітимність 

може бути: 

1) раціонального характеру, тобто ґрунтується на вірі в легальність 

установленого порядку і законність здійснення панування на основі 

цієї легальності (легальне панування). Тут у ролі мотиву поступливості 

розглядаються міркування інтересу, тобто цілераціональних дії. До 

такого типу, на його думку, належать сучасні йому європейські 

держави: Англія, Франція та США. У таких державах підкоряються не 

особистості, а чітко встановленим законам, яким підкоряються і 

керовані, і ті, хто керує. Апарат управління («штаб») складається зі 

спеціально освічених чиновників, яким ставиться в обов’язок діяти, 

незважаючи на осіб, тобто за суворо формалізованим регламентом і 

раціональними правилами. Правове начало – принцип, що лежить в 

основі легального панування. Саме цей принцип виявився, згідно з 

М. Вебером, однією з необхідних передумов розвитку сучасного 

капіталізму як системи формальної раціональності [6]; 

2) традиційного характеру, що ґрунтується на буденній вірі у 

святість традицій і вірі в легітимність авторитету, заснованого на цих 

традиціях. Цей тип зумовлений звичкою до певної поведінки. У цьому 

М. Вебер 

(1864–1920 рр.) 
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відношенні традиційне панування засноване на вірі не тільки в 

законність, але й навіть у священність здавна існуючих порядків і 

влади; 

3) харизматичного характеру, заснованою на неабияких проявах 

святості, геройської сили або зразкової особистості та створеному 

цими проявами порядку (харизматичні панування). Поняття харизми 

відіграє у веберівській політичній соціології важливу роль. Харизма, 

відповідно до етимологічного значення цього слова, – це деяка екстра-

ординарна здатність, певна риса індивіда, що виділяє його серед 

інших. Ця риса не стільки набута, скільки дарована людині від 

природи Богом, долею. До харизматичних рис М. Вебер відносить 

магічні здібності, пророчий дар, видатну силу духу й слова. Харизму, за 

М. Вебером, мають герої, полководці, маги, пророки, провидці, видатні 

політики, засновники світових релігій та ін. (наприклад, Будда, Христос, 

Магомет, Солон, Лікург, Цезар, Сціпіон Африканський і т. д.) [6]. 

Основними категоріями раціонального панування є (рис. 12): 

 безперервна, пов’язана правилами робота службового підпри-

ємства в рамках компетенції, яка означає: а) об’єктивно розмежовані 

(у силу поділу праці) сфери посадових обов’язків; б) розстановку 

необхідного для цього начальства; в) розподіл допустимих засобів 

примусу й можливостей їх застосування. Підприємство, організоване 

так, називається «органом влади». «Органи влади» в цьому сенсі є на 

великих приватних підприємствах, у партіях, в армії, у «державі», у 

«церкві». «Органом влади» у зазначеному сенсі є обраний президент 

держави (і колегія міністрів, й обрані «вповноважені представники 

народу») [7]; 

 принцип чиновницької ієрархії, тобто система постійних 

органів контролю та нагляду за кожним органом виконавчої влади з 

правом апеляції або скарги підлеглих на вищих в ієрархічній драбині; 

 «правила», згідно з якими діють: а) технічні правила; б) норми. 

Для їх застосування в обох випадках необхідне спеціальне навчання. 

Отже, для роботи у штабі управління людина повинна мати 

належну кваліфікацію, бути добре навченою спеціальності, і тільки таку 

людину може бути прийнято на службу в ролі чиновника. «Чиновники» 

утворюють типовий штаб управління раціонального союзу; 

 принцип повного відчуження штабу управління від засобів 

управління та засобів придбання. Чиновники, службовці, робітники 

штабу управління самі не володіють засобами управління та придбання, 

але отримують їх у натуральній або грошовій формі і зобов’язані вести 

їх облік. Витримується принцип повного відділення службового майна 

(майна підприємства або капіталу) від особистого майна (домашнє 
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господарство) і службового робочого місця (бюро) від місця  

проживання; 

 відсутність особистого присвоєння місця служби; 

 принцип обережності в документах управління, і навіть там, де,  

як правило, прийнято усне обговорення питань, принаймні письмово 

повинні бути зафіксовані пропозиції та заключні рішення, постанови й 

розпорядження. Ділові папери і безперервна робота чиновників являють 

собою бюро в ролі основи діяльності сучасного союзу. 

Теорію раціональної бюрократії викладено М. Вебером у роботі 

«Господарство і суспільство». Раціональна бюрократія характеризується 

М. Вебером у ході аналізу легального панування [6]. 

Особливістю цього типу панування є наявність системи формальних 

правил, що регулюють діяльність управлінського персоналу [29]. Ці 

правила можуть бути змінені відповідно до прийнятих процедур. Якщо 

за традиційного панування можливості створення нових законодавчих 

норм обмежені священною традицією, то за легального не існує 

жодних обмежень для законотворення, окрім дотримання відповідних 

процедур. За словами М. Вебера, вирішальною для цієї термінології 

ознакою є те, що підпорядкування базується не на вірі та відданості 

харизматичній особистості, пророку, герою або освяченій традицією 

особистості володаря, а на позбавленому особистого характеру 

об’єктивному «службовому обов’язку», який, як і право на владу, 

«компетенція», визначений за допомогою раціонально встановлених 

норм (законів, приписів, правил) так, що легітимність панування 

виражається в легальності загальних, цілеспрямовано продуманих, 

коректно сформульованих та оприлюднених правил. 

Передбачається, що дотримуватися треба формальних правил, а не 

підкорятися особі, яка володіє владою. При цьому голова також 

підпорядкований формально-правовим нормам. На зміну принципу 

особистої відданості, що має центральне значення за традиційного й 

харизматичного панування, приходить орієнтація на безособовий 

порядок. Як відзначає Е. Геллнер, лояльний член ліберального грома-

дянського суспільства у відомому сенсі переконаний у його умовній 

легітимності, визнає необхідність його захищати та дотримуватися 

встановлених у ньому законів, навіть якщо він намагається їх змінити. 

Але він не обожнює структури влади і не відчуває священного трепету 

перед тими, хто стоїть вище за соціальною драбиною [7]. 

Щодо легального панування, необхідно відзначити, що воно не має 

певного ціннісного фундаменту, являючи собою чисто «функціо-

нальний, тобто вільний від будь-яких змістовних (ціннісних) моментів 

тип управління». Саме по собі легальне панування не володіє в очах 
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підлеглого йому населення достатньою легітимністю. Тому М. Вебер 

вважав, що цей тип панування має бути доповнений традиційними або 

харизматичними елементами. Утім, в емпіричній реальності легальне 

панування не існує в чистому вигляді, незмінно виявляючись лише в 

поєднанні з якимось іншим типом. 

Легальне панування має низку особливостей, рис. серед яких 

М. Вебер виділяв такі (рис. 12): 

 посадові обов’язки виконуються на постійній основі й регулюються 

правилами; 

 ці обов’язки розподілені між функціонально різними сферами, у 

кожній з яких існують необхідні владні повноваження та санкції; 

 посади утворюють ієрархію, у якій визначено можливості 

контролю за виконанням наказів та їх оскарження; 

 правила, що регулюють діяльність організації, поділяються на 

суто технічні інструкції та правові норми, але для виконання і тих, і 

інших необхідний спеціально підготовлений персонал; 

 ресурси організації відокремлені від майна її членів як приватних 

осіб; 

 посадова особа не може присвоїти свою посаду; 

 управління ґрунтується на письмових документах, що робить 

канцелярію центром сучасної організації; 

 легальне панування може набувати різних форм, але за найбільш 

чистого типу такого панування використовується бюрократичний 

управлінський персонал [6]. 

За легального панування з бюрократичного управлінського апарату 

лише глава організації займає своє місце в результаті виборів, 

привласнення або успадкування. Апарат, яким він розпоряджається, 

складається з чиновників, що діють згідно з такими принципами: 

 вони особисто вільні й підпорядковані владі тільки в тому, що 

стосується їхніх безособових посадових обов’язків; 

 вони організовані в чітко встановлену ієрархію посад; 

 кожна посада володіє чітко визначеною сферою повноважень; 

 чиновник обіймає посаду на основі добровільної договірної 

угоди; 

 кандидати відбираються на підставі їхньої спеціальної 

кваліфікації і при цьому призначаються на посаду, а не обираються; 

 винагородою є постійна грошова винагорода, як правило, із 

правом на пенсію; 

 посада розглядається як єдиний або принаймні основний рід 

занять особи, що її обіймає; 
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 існує система службового просування згідно зі старшинством 

або заслугами; 

 чиновник відділений від володіння засобами управління і не 

присвоює свою посаду; 

 він підпорядкований у своїй діяльності жорсткій і система-

тичній дисципліні та контролю. 

 

 
 

Рис. 12. Панування за теорією М. Вебера 

 

Із точки зору М. Вебера, раціональна бюрократія не тотожна 

легальному пануванню. З одного боку, легальне панування може 

здійснюватися і небюрократичними (наприклад, колегіальними) органами 

управління. З іншого боку, бюрократичний адміністративний апарат 

може використовуватися і в тих випадках, коли керівництво не 

дотримується принципів легальності [29]. 
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7.5. Проблема прийняття рішень у політиці 

 

7.5.1. Поняття рішень та їх типологія 

 

Прийняття політичного рішення – це процес вибору розумної 

альтернативи вирішення проблеми, що є вирішальним у системі 

управління. Результати реалізації прийнятих політичних рішень – це 

найбільш об’єктивна оцінка мистецтва політики. 

Рішення – один із необхідних моментів вольової дії керівника. 

Швидкість, правильність і чіткість рішень залежить від уміння 

керівника творчо мислити, від його особистих рис (рішучість, 

ініціативність, сміливість, прагнення до самостійного виконання 

покладених на нього обов’язків) і від його організаторських  

здібностей. 

Необхідність прийняття рішень виникає в силу впливу внутрішніх і 

зовнішніх обставин. У такому роді рішення виступає як відповідна 

реакція на ці впливи. 

Зміст політичного рішення можна розкрити через його функції, які 

воно виконує в загальній системі політики: керування, координації та 

мобілізації [2]. 

 Функція керування. Будь-яке рішення розробляють, виходячи 

з певної стратегії управління соціально-економічною системою організації 

чи підприємства, тобто з урахуванням довгострокової перспективи. 

Виходячи зі стратегічної лінії розвитку, у рішенні ставиться конкретне 

завдання, яке потрібно виконати в певний термін. При цьому найкращих 

результатів досягають у тих випадках, коли поставлене завдання 

забезпечує реалізацію принципу: те, що вигідно підприємству чи 

організації, має бути вигідним і окремому працівнику. 

 Функція координації (узгодження). Політичне рішення визначає 

місце кожної ланки, підрозділу, працівника у вирішенні поставлених 

завдань, погоджує та взаємно пов’язує їхні дії й необхідні ресурси в 

часі та просторі. Отже, функція координації й узгодження у поєднанні 

з іншими заходами покликана забезпечувати чітку погодженість дій 

усього трудового колективу, ритмічність виконання виробничої програми. 

 Функція мобілізації (стимулювання). Завдання цієї функції 

полягає в забезпеченні найбільш повної активізації окремих виконавців 

чи трудових колективів для досягнення, сформульованої в рішенні 

мети. 

Приймаючи управлінське рішення, необхідно забезпечувати наявність 

усіх розглянутих функцій. Недооцінка ролі будь-якої з цих функцій на 

практиці призводить до нерозуміння мети та завдань, які стоять перед 
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конкретними колективами, непогодженості в діях, безініціативності, а 

нерідко й до порушення трудової дисципліни. 

Політичні рішення відрізняються великим різноманіттям і можуть 

класифікуватися за різними ознаками. Класифікація їх розглядається 

як складний логічно-пізнавальний процес. Вона дозволяє розчленувати 

багато рішень на істотно однорідні частини, упорядкувати їх і виявити 

загальні закономірності, а також характерні особливості, притаманні 

окремим видам їх. За кожним видом рішень може бути розроблено 

систему інформації, яка правильно орієнтує керівників і спеціалістів 

під час підготовки рішень, вибору кращого варіанту прийняття 

рішення [13]. 

Дослідженнями доведено, що рішення можна класифікувати за 

різними ознаками: об’єктом і суб’єктом впливу; соціальним значенням 

мети і завдань, що в них містяться; часовим критерієм, залежно від 

стадії процесу управління, на якій приймаються рішення; за рівнем 

інформованості про середовище і напрями керованості системи; 

характером і змістом рішень; рівнем деталізації в них вказівок, 

обов’язковості виконання; наявністю кількісних і некількісних  

характеристик і т. д. 

А. Прохожев відзначає, що залежно від масштабів, а точніше від 

рівня рішень, їх можна класифікувати так: 

 стратегічні рішення. Рішення найвищого рівня, які приймаються 

по відношенню до стратегічних проблем вищим керівництвом певної 

системи. На цьому рівні важливим фактором під час прийняття рішення є 

взаємовідносини між окремими системами, у зв’язку з чим потрібно, 

щоб особи, які приймають рішення, володіли високим рівнем мистецтва 

управління; 

 поточні рішення. Рішення, що приймаються на всіх рівнях 

управління і стосуються щоденних, поточних питань. 

Залежно від рівня рішення і масштабів системи управління методи 

прийняття рішень різні, але в кожному випадку результати рішень в 

обов’язковому порядку повинні перейти в стадію практичного 

здійснення або породити ланцюг нових рішень на більш низькому 

рівні з подальшою їх реалізацією. Результати цих дій створюють новий 

цикл рішень, які виступають уже як зворотний зв’язок і дозволяють 

оцінити правильність початкового рішення [8]. 

Певний інтерес становить класифікація управлінських рішень, запропо-

нована М. Месконом, М. Альбертом і Ф. Хедоурі, які виділяють: 

 організаційні рішення – це вибір, який повинен зробити 

керівник, щоб виконати обов’язки, визначені обійнятою посадою.  

Мета організаційного рішення – забезпечити рух до поставлених перед 
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організацією завдань. Організаційні рішення можна розділити на дві 

групи: запрограмовані й незапрограмовані. У запрограмованому 

рішенні кількість можливих альтернатив обмежена, і вибір має бути 

зроблено в межах напрямів, заданих організацією. Незапрограмовані 

рішення – це рішення, які вимагають нових ситуацій; вони внутрішньо 

неструктуровані або поєднані з невідомими факторами [18]; 

 раціональні рішення – це вибір, закріплений результатами 

об’єктивного аналізу. Раціональне рішення, на відміну від заснованого 

на міркуваннях, не залежить від досвіду, накопиченого в минулому. 

Н. Кабушкін відмічає, що під час розгляду процесів прийняття 

треба слід враховувати два моменти: 

1) приймати рішення, як правило, порівняно легко, але прийняти 

правильне рішення важко; 

2) прийняття рішення – це психологічний процес, тому не дивно, 

що способи, які використовує керівник для прийняття рішень, 

коливаються від спонтанних до високологічних. Звідси можна  

стверджувати, що процес прийняття рішень має інтуїтивний, заснований 

на міркуваннях, раціональний характер [13]. 

 
7.5.2. Планування як вихідний етап розробки 

та прийняття рішення 

 

Для ефективної діяльності людей, які працюють спільно під час 

виробництва матеріальних благ чи послуг в організаціях, важливою 

умовою їхньої діяльності є чітке розуміння визначених цілей і завдань, 

методів їх здійснення. Інакше кажучи, щоб колективні зусилля були 

успішними, люди повинні знати, чого від них очікують. Саме це 

забезпечує функція управління – планування. 

Планування – це організоване продумування рішень замість 

спонтанного їх прийняття. 

За змістом цілей і завдань можна виділити такі форми планування: 

 стратегічне планування (вищий рівень) – це спроба поглянути в 

майбутнє, оцінити, які тенденції спостерігаються в його оточенні; 

визначити, якою буде поведінка конкурентів. Головне завдання плану-

вання на цьому рівні полягає в тому, щоб визначити, як організація 

буде себе поводити у своїй ринковій ніші; 

 тактичне (середньострокове) планування визначає проміжні 

(середньострокові) цілі на шляху досягнення стратегічних цілей 

і завдань. Тактичне планування за своєю суттю подібне до страте-

гічного. Різниця лише в тому, що керівники підрозділів повинні 
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координувати або інтегрувати свою діяльність між собою. І це має 

відображатись у плані. Тому їхня відповідальність із точки зору 

тактичного планування полягає в тому, щоб в основу планування 

покласти ідеї, які були розроблені за стратегічного планування; 

 оперативне планування – це основа основ планування. В 

оперативних планах стандарти діяльності, описання робіт і т. д. 

вписуються в таку систему, за якої кожен спрямовує свої зусилля на 

досягнення загальних і головних цілей організації [4]. 

Усі три типи планів складають загальну систему, яка називається 

генеральним (загальним) планом, або бізнес-планом функціонування 

організації. Планування передбачає: обґрунтований вибір цілей; визначення 

політики; розробку заходів (способу дій); шляхи досягнення цілей; 

забезпечення основи для прийняття подальших стратегічних рішень. 

Робота з інформацією супроводжує і пронизує весь процес прийняття 

рішень і контролю, а відповідно, є невід’ємною частиною управління. 

Необхідною передумовою прийняття правильного управлінського 

рішення є оптимальний обсяг і якість наявної інформації. Важливого 

значення набуває також методика аналізу інформації та синтез, що 

формує уявлення про можливі рішення. Кожен варіант рішення є 

комплексом інформації про можливі відповіді на які-небудь запитання, 

зібраний в єдине логічне ціле і має певну цілеспрямованість. 

Для оцінки ситуації та підготовки управлінського рішення керівник 

повинен бути забезпечений повною і своєчасною інформацією. Зміст 

процесу управління полягає в перетворенні інформації зворотного 

зв’язку на інформацію управлінських рішень. Зворотний зв’язок дає 

змогу коригувати помилки відхилення, регулювати виробничі й 

управлінські процеси. 

Для прийняття управлінського рішення потрібна планова, нормативна, 

інструктивна, правова, статистична, облікова, наукова (ноу-хау) та 

інша інформація. Незалежно від виду, вона має бути точною, повною, 

достовірною, надійною, зручною для сприйняття та оцінки. Носіями 

для прийняття рішень може бути документ, креслення, схеми, графіки, 

газети, журнали, книги, кінофільми, записи на магнітній стрічці та 

інше. Важливими джерелами інформації є особисті спостереження, 

бесіди зі спеціалістами і працівниками, опитування експертів. Крім 

того, створюються комісії або творчі групи для вивчення питання, 

проведень анкетних опитувань, інтерв’ювання тощо [2]. 

Інформація розповсюджується через ієрархічні канали за допомогою 

різних циркулярів, інструкцій, рішень, проведення конференцій, 

зборів, охоплює різноманітну й численну сукупність рішень. Це дані 

оперативного й бухгалтерського обліку, статистичної звітності, 
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матеріали ревізій, перевірок, спеціальних обстежень. Особливу 

цінність має інформація, зібрана самим керівником у процесі контролю 

й особистих контактів із підлеглими, оскільки він з’ясовує суб’єктивні 

думки, оцінки, побажання працівників. 

Глибокий аналіз кількісної та якісної неформалізованої інформації 

дозволяє прийняти інформаційне рішення, яке відповідає на питання, 

що є істинним (що брати до уваги, а що ігнорувати), який стан, 

можливості керованого об’єкта й умови майбутніх дій. 

Характерні риси сучасного політика, порівняно з його поперед-

никами, такі (рис. 13): 

 орієнтація на людей. Більше часу присвячує взаємодії з людьми і 

менше часу проводить в офісі, розробляючи неймовірні плани; 

 ставлення до виконання. Поряд з орієнтацією на людей, 

робить наголос на виконанні. Успішне виконання вимагає поєднання 

спеціальних навичок і знань у галузі управління з практичним  

використанням їх для спрямування персоналу на виконання завдань; 

 дух суперництва. Сучасний політик повинен уміти досягати 

успіху за умов гострої конкуренції. Тиск, який створює міжнародна 

конкуренція, змінює формулу успіху керівника. Не трудовий стаж або 

освіта, а лише вміння виправдовувати очікування вищого керівництва 

є вирішальним фактором у діяльності сучасного менеджера; 

 зовнішня перспектива. Управлінська майстерність має бути 

спрямована на будь-кого, хто має відношення до успіху; 

 орієнтація на системи. Складність сучасних відносин вимагає, 

щоб керівник став фахівцем у галузі управління системами; 

 прагматизм, гнучкість та здатність мати справу з невизна-

ченістю. Прагнення до розробки чистих принципів, котрі можуть 

привести політика до успіху, не має сенсу. Політикам, які досягли 

успіху, властива гнучкість у прийнятті рішень, вони розуміють, коли 

важливо не наслідувати того, що вже було в минулому зроблено; 

 орієнтація на майбутнє. Тим, хто перебуває на нижчому рівні 

корпоративного управління, як правило, необхідна перспектива в  

межах кількох місяців. Вище керівництво має передбачити майбутнє 

принаймні на десятиліття [26]. 

Системний підхід до вивчення проблем політичного управління  

дає змогу з’ясувати рівень їхньої складності, багатоаспектності та 

інформаційної забезпеченості. За рівнем кількісного співвідношення 

всіх взаємопов’язаних факторів проблеми прийняття рішень у політиці 

поділяються на три групи. 

Перша група – добре структуровані проблеми, коли взаємозв’язки 

між різними чинниками чітко з’ясовано та кількісно визначено. 
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Друга група – неструктуровані проблеми, коли найважливіші ресурси, 

ознаки й характеристики описано тільки якісно без кількісного їх 

визначення. 

Третя група – слабко структуровані або змішані проблеми, коли 

частину взаємозв’язків виражено кількісно, іншу частину – якісно, а 

тому розв’язання проблеми потребує різних підходів [17]. 

Першу групу проблем розв’язують кількісними методами оптимізації, 

другу – евристичними методами (від грец. heurіsko – знаходжу, 

відкриваю), а третю – методами системного аналізу. 

Системний аналіз є сукупністю наукових методів і практичних 

прийомів дослідження значних і складних проблем управління, мето-

дичним засобом реалізації системного підходу до управління. Схема 

процесу системного аналізу значно складніша за схему процесу  

прийняття управлінських рішень. Ми розглянемо цей процес дещо 

спрощено, як сукупність тільки чотирьох стадій. 
 

 
 

Рис. 13. Характерні риси сучасного політика 

 

Перша стадія включає усвідомлення ситуації, виявлення головної 

проблеми, попереднє вивчення системи, формулювання цілей і визначення 

критеріїв. 
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Друга стадія – це структурний аналіз об’єкта та розробка концепції 

його розвитку, виявлення найчутливіших точок системи. 

Третя стадія є основною – це розробка моделі та проведення аналізу. 

На четвертій стадії здійснюється синтез системи на основі 

одержаних унаслідок аналізу даних. 

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських 

рішень: 

 особисті риси політика; 

 поведінка політика; 

 середовище прийняття рішень (визначеність та ризик); 

 інформаційні обмеження (зростання витрат на отримання додаткової 

інформації); 

 взаємозалежність рішень; 

 готовність до можливих негативних наслідків; 

 можливість застосування сучасних технічних засобів; 

 наявність ефективних комунікацій; 

 відповідність структури політики цілям та місії організації; 

 процедури реалізації функцій політики [22]. 

 
7.5.3. Завдання та способи підвищення якості політичних рішень 

 

Під якістю політичних рішень варто розуміти ступінь їхньої відпо-

відності характеру задач функціонування, що розв’язуються, і розвитку 

виробничих систем. Інакше кажучи, якість політичного рішення показує, 

наскільки воно забезпечує подальші шляхи розвитку виробничої системи 

в умовах формування ринкових відносин. 

Фактори, що визначають якість та ефективність політичних 

рішень, можуть класифікуватися за різними ознаками – як фактори 

внутрішньої природи (зв’язані з керівною та керованою системами), 

так і зовнішні фактори (вплив навколишнього середовища). До числа 

цих факторів варто віднести (рис. 14): 

 закони об’єктивного світу, пов’язані з прийняттям і реалізацією 

політичних рішень; 

 чітке формулювання мети – для чого приймаються політичні 

рішення, яких реальних результатів може бути досягнуто, як виміряти, 

співвіднести поставлену мету й досягнуті результати; 

 обсяг і цінність розташовуваної інформації – для успішного 

прийняття управлінського рішення головним є не обсяг інформації, а 

цінність, обумовлена рівнем професіоналізму, досвіду, інтуїцією кадрів; 

 час розробки управлінських рішень – як правило, управлінське 

рішення завжди приймається в умовах дефіциту часу і надзвичайних 
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обставин (дефіциту ресурсів, активності конкурентів, ринкової кон’юнк-

тури, непослідовної поведінки політиків); 

 організаційні структури управління; 

 форми й методи здійснення політичної діяльності; 

 методи й методики розробки та реалізації політичних рішень 

(наприклад, якщо фірма лідирує – методика одна, якщо відстає від 

інших – інша); 

 суб’єктивність оцінки варіанта вибору рішення. Чим більш неорди-

нарним є рішення, тим суб’єктивніша оцінка, стан керівної і керованої 

систем (психологічний клімат, авторитет керівника, професійно-квалі-

фікаційний склад кадрів і т. д.); 

 системи експертних оцінок рівня якості й ефективності рішення [27]. 

 

 
 

Рис. 14. Фактори, що визначають якість 

та ефективність політичних рішень 
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Політичні рішення повинні спиратися на об’єктивні закони і  

закономірності суспільного розвитку. З іншого боку, управлінські  

рішення істотно залежать від безлічі суб’єктивних факторів – логіки 

розробки рішень, якості оцінки ситуації, структуризації задач і  

проблем, визначеного рівня культури управління, механізму реалізації 

рішень, виконавчої дисципліни і т. п. При цьому необхідно завжди 

пам’ятати, що навіть ретельно продумані рішення можуть виявитися 

неефективними, якщо вони не зможуть передбачити можливих змін у 

ситуації, стані виробничої системи. 

 

 
7.6. Відповідальність бюрократа та політичного лідера 

 
7.6.1. Інститут політичної відповідальності 

 

Політична відповідальність – один із видів публічної (перед 

громадськістю, главою держави, парламентом) відповідальності, що 

настає за неспроможність органів державної влади та посадових осіб 

розробляти та втілювати в життя політику, яка відображає прогресивні 

напрями розвитку суспільства, максимально корисні для блага людей. 

Суб’єктом політичної відповідальності є ті носії виконавчої влади, які 

реально визначають зміст державно-управлінської діяльності. Слід 

зазначити, що політична відповідальність має суттєві відмінності від 

юридичної, адже вона є значно суб’єктивізована й відносна, оскільки не 

існує абсолютних і формалізованих критеріїв оцінки стану державного 

управління на тому чи іншому етапі розвитку суспільства і в тих чи 

інших умовах. Політична відповідальність в Україні застосовується 

щодо уряду та його членів, які мають статус політичного діяча [28]. 

Концепція Закону «Про внесення змін до Конституції України» 

№ 2222-ІV (внесеного в парламент 8 грудня 2004 р.) спирається на 

традиційну конституційну ідеологію, проте найслабшим його місцем є 

те, що вона відкидає народ як джерело влади з процесу постійної 

участі в державних справах і здійсненні будь-яких реальних суспільно-

політичних реформ. 

Принцип народного суверенітету має бути основоположним для 

конституційного реформування, лише тоді конституційна реформа 

закріпила б новий суспільний договір між владою та народом із тим, 

аби реалізувати принцип: влада для народу, із волі народу і через 

народ. Без цього зазначений закон залишається набором юридичних 

функцій, за якими стоять вузькі партійні або ж особисті інтереси. 

Нині державна бюрократична еліта, яка узурпувала владу, залиша-

ється основою управління державними справами, що вже призвело й у 
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майбутньому може призвести до соціально-політичної ситуації, коли 

український народ не захоче жити за межею бідності, бути жертвою 

обману та фальсифікації, позбавлений права прямої участі в державних 

справах. 

Отож конституційна реформа не повинна зводитися лише до обме-

ження президента чи встановлення противаг у відносинах відповідних 

гілок влади. Її здійснення в Україні стане ефективним тільки за умови 

врегулювання проблеми політичної відповідальності органів державної 

влади – парламенту й уряду, які юридично та фактично мають 

відповідати за формулювання, контроль і реалізацію державної політики. 

Інструмент такої відповідальності давно відомий – перспектива 

дострокового припинення повноважень парламенту й уряду. Крім 

органів вищої державної влади, політична відповідальність повинна 

поширюватися на органи територіальної автономії та місцевого 

самоврядування [24]. 

Що для цього потрібно зробити нинішньому реформаторському 

парламентові? 

 Необхідно передбачити в законопроектах, що парламент та  

уряд мають нести всю політичну відповідальність за наслідки їхньої 

практичної роботи. 

 В уряді має бути солідарна відповідальність за діяльність цього 

органу влади. 

 Відставка уряду повинна автоматично призводити до відставки 

парламенту, який разом з урядом несе політичну відповідальність за 

стан справ у державі. 

 Конституція має підтвердити права Президента України достро-

ково припиняти повноваження парламенту з юридичних і політичних 

мотивів. Це право глави держави необхідне для здійснення ним функцій 

політичного арбітражу. Водночас воно має бути обумовлене політичними 

консультаціями з парламентськими фракціями та групами, а також 

Конституційним Судом України. Президент не мав би розпускати 

парламент раніше, ніж через рік після позачергових виборів. 

 З іншого боку, парламент повинен мати реальну можливість 

конституційною більшістю притягати главу держави до суду після 

висловлення імпічменту, якщо той зловживатиме владою і порушу-

ватиме Конституцію та закони України. 

 Влада в оцінці своєї діяльності має орієнтуватися на громадську 

думку, висловлену через громадські організації та ЗМІ [28]. 

Відсутність практики політичної відповідальності органів державної 

влади в Україні свідчить про те, що в політикумі та суспільстві бракує 

цивілізованого розуміння розвитку демократії. Інститут політичної 
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відповідальності може об’єднати демократичні сили законодавчого 

органу для проведення політичної реформи. 

Одним із бажаних наслідків конституційного реформування в 

описаному форматі могло б стати формування реальної двопартійної 

системи, а відтак завершення політичної структуризації суспільства. У 

кожному разі така політична реформа знаменувала б собою перехід 

України до нового етапу її розвитку, реального закріплення в 

суспільстві цінностей права, свободи слова, права приватної власності, 

українського патріотизму, верховенства закону, вільної конкуренції [11]. 

 

7.6.2. Поняття «бюрократія» та політична 

відповідальність бюрократа 

 

Термін «бюрократія» походить від фр. bureau – влада, і грец. – тип 

соціального управління, або певна форма соціально-політичної влади та 

відповідна правляча еліта. Термін «бюрократизм» використовується, 

як правило, для характеристики відповідних засобів управлінської 

діяльності. Найпростіший зміст цих понять полягає у відриві виконавчих 

органів певної організації від самої організації, перетворенні органу, 

що має підкорятись, в орган, який підкоряє тих, чию волю він повинен 

виконувати. Бюрократія є апаратом панування, інструментом влади, 

який містить, однак, внутрішнє протиріччя – залишаючись апаратом, 

тобто слугою, він стає над своїм паном, перебирає владу над владою. 

Бюрократія як поняття, яке протилежне демократії (що не зовсім 

точно), використовується в нашому політичному лексиконі майже 

виключно в негативному, навіть у лайливому значенні (часто під 

іншим терміном – «партократія»). Для цього є історичні причини, але 

явище бюрократії є значно складнішим, неоднозначним, утіленим у 

різних історичних типах [23]. 

Бюрократія притаманна не тільки державі, хоча це поняття часто 

пов’язується лише з державою, а й узагалі будь-яким організаціям. 

Передумовою її існування є специфічна професійна управлінська 

діяльність, тобто необхідність засвоєння певних умінь і навичок, а 

також технічна неможливість безпосередньої демократії. Особливо 

поширились ці передумови в сучасному індустріальному та постіндуст-

ріальному суспільстві, хоча, безумовно, бюрократія існувала і раніше, 

у традиційних суспільствах. Бюрократія приходить на зміну старим 

формам влади тому, що вона являє собою технічно більш довершений 

спосіб організації – настільки, наскільки машинне виробництво пере-

вершує ручну працю. Типовій формі бюрократії притаманні такі 

риси: 
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 систематична мобілізація людських та матеріальних ресурсів 

для здійснення чітко визначених цілей і планів; 

 використання професійно підготовлених кадрів, обіймаючи 

неспадкоємні посади з означеним колом повноважень і сферою  

діяльності; 

 професійна спеціалізація і розподіл праці, що координується 

ієрархією підпорядкування, підзвітною певній владі або клієнтурі [13]. 

Отже, за словами Р. Дарендорфа, саме укруп-

нення організаційних утворень у промисловості, 

торгівлі, державному управлінні й системі освіти 

створює сприятливі умови для правління бюро-

кратів, яке будується на універсалізації управління. 

Але при цьому бюрократична система управління 

приходить у протиріччя із системою лідерства, 

яка ґрунтується на індивідуальних рисах 

особистості. Тільки видатним лідерам вдається 

приборкати цю в’язку масу. 

Із цією рисою пов’язані основні негативні сторони бюрократичної 

управлінської структури: знеособлення, безвідповідальність, самодостат-

ність і самовідтворення, підміна знання авторитетом, ініціативи – 

традицією. Негативні риси бюрократії властиві її природі, і є мовби 

продовженням її позитивних функцій. Наприклад, постійна необхідність 

жорстко встановленого порядку дій може породжувати тенденцію до 

інертності, обмеження здатності реагувати на нові ініціативи. Необхідність 

роздроблення обов’язків може призвести до виникнення проблем і 

труднощів у координації дій та відповідальності за них. Занадто 

централізований контроль може створювати проблеми перешкод у 

діяльності й уповільнення реагування. Для пересічного громадянина 

такі бюрократичні засоби управління перетворюються та постійні 

проблеми незрозумілих формальностей, відписок і відмов. 

 
7.6.3. Відповідальність політичного лідера 

 

Як відомо, після впровадження в Україні нової політичної моделі 

ключовими суб’єктами політичного життя стали політичні партії. 

Основними умовами для посилення їхньої ролі слід вважати: запро-

вадження пропорційної виборчої системи з голосуванням за закритими 

списками кандидатів від партій на парламентських та місцевих 

виборах; набуття чинності Законом «Про внесення змін до Конституції 

України» від 8 грудня 2004 р., розширення кадрових і контрольних 

повноважень парламенту у сфері виконавчої влади, посилення ролі 

Р. Дарендорф 

(1929–2009 рр.) 
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Кабінету Міністрів у здійсненні виконавчої влади; запровадження 

державного фінансування політичних партій (закон від 27 листопада 

2003 р.) [9]. 

Необхідно також зауважити, що в Україні на практиці майже не 

реалізується відповідальність політичних партій за свої обіцянки перед 

виборцями, також не існує закріплення його на законодавчому рівні. 

Часто підкреслюється, що відповідальність певної політичної сили 

за виконання нею своїх політичних обіцянок не тягне за собою 

юридичних наслідків, отже, чи не єдиним дієвим інструментом політичної 

відповідальності виступають вибори. Звідси чітко простежується, що, 

так би мовити, «чиста» відповідальність має невизначений характер і 

полягає в переважно «майбутніх санкціях» (тобто політичну партію, яка 

не виконує свої зобов’язання перед виборцями й народом, можливо, не 

оберуть до парламенту наступного скликання). З юридичної точки зору, 

політична відповідальність партій є інститутом швидше звичаєвого 

права, що регулює відносини набуття, утримання та передачі влади. У 

законодавчій сфері політично панівний прошарок, політична еліта, 

прагне закріпити свій надзвичайний стан. 

Реалії сучасного суспільства вимагають чіткої побудови механізму 

відповідальності політичних партій. Він має включати чотири основні 

моменти: 1) це програма розвитку країни; 2) політична сила, що взяла 

на себе відповідальність за її виконання; 3) це виборці; 4) законодавче 

закріплення відповідальності партій. Безпосередньо перед народом 

виставляють на розгляд свої варіанти програми суспільних перетворень та 

розвитку їх розробники, оскільки представлені програми можуть бути 

оцінені за єдиним критерієм – кінцевим очікувальним результатом [11]. 

Отже, сьогодні проблема розробки критеріїв політичної відповіда-

льності політичних партій, їхніх лідерів та функціонерів є однією з 

пріоритетних у суспільстві і потребує подальшого вивчення. Існування 

лише циклічного електорального контролю під час виборів, відсутність 

законодавчого підґрунтя та механізмів зворотного зв’язку з електоратом 

можуть мати загрозливі наслідки для розвитку демократичного 

суспільства в Україні. 

У сучасній правовій науці специфічним за визначенням різновидом 

юридичної відповідальності низка авторів називає конституційно-правову 

відповідальність. Ще за радянських часів поняття відповідальності 

визначалось як заснована на законі, об’єктивно зафіксована в юридичних 

критеріях необхідність, яка виступає як специфічний юридичний обов’язок 

відповідати за свою юридично значущу поведінку (діяльність), яка 

концентрує в собі імперативну силу права та реалізується через 

регулятивні правовідносини, у яких зобов’язаний суб’єкт знаходиться 

в стані відповідальності [23]. 
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У такому ж ракурсі розуміє конституційно-правову відповідальність 

більшість російських правознавців, визначаючи її як зумовлену  

конституційно-правовими нормами необхідність певних суб’єктів 

відповідати за свою юридично значущу поведінку в установленому 

порядку та діяти згідно із покладеними на них обов’язками, а в разі 

відхилення мати відповідні позбавлення. Зокрема, конституційна  

відповідальність є відповідальністю за неналежне здійснення публічної 

влади. Загальними рисами, що дозволяють співвіднести конституційну 

відповідальність з юридичною відповідальністю, є негативна оцінка 

державою діяльності посадової особи, а також примусовий захід, реалізація 

санкції правової норми. 

Деякі автори вважають, що підстави конституційно-правової 

відповідальності не обов’язково мають бути закріплені в нормативно-

правовому акті. На їхню думку, достатньою обставиною для її  

застосування є невідповідність дій суб’єкта більш високому інтересу, 

їх недоцільність, небажана поведінка, недосягнення необхідного  

результату. У таких випадках критерій протиправності, який слугує 

підставою конституційно-правової відповідальності, найчастіше виводиться 

з інших соціальних критеріїв, небажаних проявів у державно-правовій 

сфері. 

Наприклад, він може знаходитись у морально-етичній площині. 

Зокрема, скоєння аморального вчинку посадовою особою високого 

рангу може бути підставою для позбавлення займаної посади. Такий 

підхід обумовлюється тим, що чиновні особи від імені народу 

здійснюють важливі владні повноваження, а їхній авторитет і моральна 

гідність сприймаються як символ гідності й авторитету самої влади. 

Проте в таких випадках ідеться не про конституційно-правову 

відповідальність, а про політичну, для настання якої достатньо 

визнання діяльності суб’єкта такою, що не відповідає поглядам, 

переконанням, інтересам певних груп, суспільства, громадських 

об’єднань, народу в цілому. Політична відповідальність, за великим 

рахунком, є партійним примусом, який, на наш погляд, зумовлюється 

розбіжністю поглядів суб’єктів політичної боротьби з приводу 

здійснення державної політики та розміщенням політичних сил на 

певний момент. А тому політична відповідальність може виступати 

лише передумовою виникнення конституційної відповідальності, й але 

тільки за умови, що такий зв’язок чітко закріплюється законом [18]. 

Політична відповідальність є різновидом соціальної відповідальності, 

оскільки базується не на нормативно-правових актах, а на соціальних, 

моральних, політичних, ідеологічних правилах (догмах). Зокрема, 

пропонується таке визначення політичної відповідальності: політична 
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відповідальність є різновидом соціальної відповідальності, яка виникає в 

процесі діяльності різних суб’єктів у зв’язку з організацією та розвитком 

державної влади, а також під час розробки та проведення політики, яка 

відображає прогресивні напрями й мету розвитку суспільства. 

Політична відповідальність, яка, зазвичай, існує поряд із юридичною, 

покликана забезпечувати внутрішні інтереси суспільних організацій і 

спрямована переважно на їх членів. Ми повністю поділяємо таку точку 

зору, але заради справедливості зазначимо, що політична (або ж 

будь-яка інша соціальна) відповідальність у жодному разі не може 

виключати можливість настання юридичної відповідальності за наявності 

умов, визначених нормативно-правовими актами. 

Сенсом виокремлення політичної відповідальності є намагання 

держави забезпечити проведення єдиної поміркованої політики, що 

включає в себе весь процес її творення: починаючи від розробки ескізу 

певного політичного сценарію, ефективної та оптимально швидкої його 

реалізації і до здійснення контрольно-наглядових функцій як запоруки 

балансу всіх стадій процесу. Але водночас сутність політичної відпо-

відальності полягає в тому, що Президенту України для прийняття 

рішення про відставку не потрібні жодні юридичні підстави, що 

випливають із дій того, чиї повноваження припиняються. Приймаючи 

таке рішення, Президент України може керуватися виключно  

міркуваннями доцільності. 

Єдиною очевидною підставою притягнення до політичної відпо-

відальності є політичні мотиви, які можна охарактеризувати як  

суб’єктивне уявлення керівного складу про хід політичних процесів у 

нею керованій організації. Причому ініціатором політичної відпо-

відальності може бути не тільки керівник, а й будь-який член 

організації, суб’єктивні уявлення якого про хід політичних процесів не 

збігаються з позицією керівництва. 

Норми, які за змістом схожі з наведеними характеристиками в теорії 

права, називаються корпоративними нормами. Корпоративними нормами 

вважають правила поведінки, які встановлені в корпорації (підприємстві, 

установі, організації) для врегулювання відносин між людьми, 

спрямовані на досягнення цілей її функціонування та виражені в  

її уставах, положеннях, рішеннях. Єдине, що вирізняє політичну 

відповідальність від відповідальності за порушення корпоративних 

норм – це можливість застосування в першому випадку прямої 

примусової сили держави, а в другому – опосередкованої (через 

оскарження в суді). 

Специфіка діяльності органів виконавчої влади полягає в тому, що 

загальнотеоретичний принцип «дозволяється все, що не забороняється 
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законом» повинен діяти в іншій інтерпретації: дозволяється все, що 

дозволяється законом. А тому використання невизначених підстав 

притягнення до відповідальності за реалізацію абсолютно визначених 

повноважень вважається, принаймні, недоречним [12]. 

У державному управлінні відповідальність керівників органів 

виконавчої влади є органічно пов’язаною з реалізацією моральної 

відповідальності. І це є закономірним, оскільки дії політичного 

керівника повинні мати моральну основу й визначатися значною 

мірою моральними принципами. Саме тому, що мораль і політика 

є тісно пов’язаними між собою явищами, вони не можуть діяти  

ізольовано, не порушуючи цілісності один одного. 

Як ми вже з’ясували, моральна відповідальність, як і юридична 

відповідальність, є тим же обов’язком, але таким, що виконується під 

впливом примусу. Зрозуміло, істотне розходження між дією норм 

права і дією інших соціальних норм полягає в тому, що право 

забезпечується державним примусом з усіма важливими наслідками, 

що випливають звідси. 

На жаль, моральна норма таким засобом не забезпечується. 

Моральна відповідальність не вносить змін у майнове, правове й 

політичне положення посадових осіб, яким вона адресується, не 

закріплює свою негативну оцінку жодним реальним покаранням. І все 

ж таки зведення способів захисту порушеного права тільки лише до 

державного примусу виконання обов’язків було б великою оманою. 

Моральна оцінка є обов’язковим елементом, що супроводжує 

негативну юридичну оцінку. Накладення дисциплінарного стягнення  

на службовця за недогляд у роботі становить процес, у якому також 

наявний негативний, морально-етичний осуд, часто непомітний, але 

психологічно відчутний винною особою. 

Категорія совісті й честі становить суб’єктивну сторону моральної 

відповідальності. Водночас потрібно зауважити, що моральний обов’язок 

не завжди виконується в результаті внутрішнього спонукання й 

переконання. У практичній дійсності моральна відповідальність як 

об’єктивна реальність частіше локалізується та діє у вигляді суспільної 

думки. Суспільна думка в державному управлінні проявляється у 

вигляді суспільних відносин щодо оцінки управлінської діяльності, що 

віддзеркалюються в колективних судженнях громадян про державну 

політику, роботу державного апарату і його керівників. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна констатувати, що ситуація з 

притягненням до відповідальності керівників органів виконавчої влади, 

які мають статус «державних політичних діячів», є досить неодно-

значною. Це викликається тим, що часто юридична відповідальність 
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суб’єктів влади поєднується з відповідальністю політичною та 

моральною, продукуючи нові, змішані форми відповідальності. 
По-перше, міністри як державні політичні діячі та особи, які призна-

чаються з урахуванням розстановки політичних сил у парламенті 
(ідеально – за погодженням із політичною більшістю) мають відпо-
відати вимогам політичних сил, завдяки яким вони й одержують свої 
портфелі, та діяти в рамках політичної програми. У протилежному разі 
вони несуть персональну політичну відповідальність як такі, що не 
виправдали сподівань своїх однопартійців. Саме персональну відпо-
відальність, оскільки справжню відповідальність у справах великої 
політики може нести тільки один-єдиний керівний міністр, але аж ніяк 
не анонімна колегія. 

По-друге, міністри є керівниками органів виконавчої влади, представ-
никами державної влади, на яких лежить обов’язок виконувати функції 
держави. А отже, у разі невиконання або неналежного виконання своїх 
обов’язків вони мають відповідати вже перед державою в особі Верхов-
ної Ради. А це вже стосується сфери юридичної відповідальності. 
Отже, щоб не змішувати ці поняття, пропонуємо таку схему притягнення 
до відповідальності керівників органів виконавчої влади зі статусом 
державного політичного діяча [15]: 

 перший етап полягає в публічному осуді політичних дій члена 
своєї партії та входженні до Президента із поданням про відкликання 
посадовця або партійним керівництвом, або ж парламентською більшістю, 
причому з одночасним поданням кандидатури на вивільнену посаду (так 
званий конструктивний вотум недовіри). У такий спосіб реалізується 
політична відповідальність, підставою якої виступає не невиконання 
або неналежне виконання своїх повноважень, а спосіб їх виконання; 

 другим етапом виступає реакція Президента України на таке 
подання. Президент України, враховуючи державні інтереси, може 
задовольнити подання, звільнивши зазначеного керівника й одночасно 
призначити запропоновану кандидатуру, або ж відмовити в задоволенні 
подання з одночасним письмовим обґрунтуванням свого рішення. 
Саме на цьому етапі за умови задоволення подання реалізується 
юридична відповідальність, яка за своїми характеристиками підпадає 
під визначення конституційно-правової відповідальності [15]. 

Розглянемо деякі визначальні положення (принципи) політичної 
етики діяча демократичної орієнтації. На цій обставині слід особливо 
наголосити, адже яскрава політична палітра сучасного суспільства, у 
тому числі українського, демонструє різноманітні погляди на призначення 
та зміст політичної діяльності саме в етичному аспекті. Серед «діючих 
політиків» нерідко можна зустріти відвертих прихильників Н. Макіа-
веллі або носіїв екстремістських поглядів (ідеї «інтегрального  
націоналізму»). 
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Для політика, що мислить і діє демократично, принциповим та 

відправним є визнання пріоритетів морального фактору, гуманістична 

орієнтованість його політичної діяльності, обов’язкове врахування 

моральних наслідків політичних рішень. Значущість, пріоритетність, 

ієрархічна підпорядкованість цих нормативних вимог визначається 

конкретним контекстом політичних подій, особливостями ситуації, у 

якій діє політик, тим статусом, яким він наділений. Політик при владі 

й політик в опозиції, політик-переможець та переможений політик, 

професійний політик і людина, яку випадково занесло на фарватер 

політичного життя – це діячі, які по-різному використовують можливості 

політичної моралі. «Велика» політична етика тому містить цілий набір 

конкретних рекомендацій щодо поведінки політика за різних обставин: 

«етика боротьби», «етика успіху», «етика поразки», «етика очікування», 

«етика опозиції», «етика компромісу» тощо [10]. 

Особливості поведінки «людини політики», спосіб та стиль викладу 

нею політичних ідей, поглядів, думок, використання моральної 

аргументації значно залежать від аудиторії, з якою політик має справу. 

Одна справа, коли він спілкується з іншими політиками, колегами по 

професії, інша – якщо бере участь в масовому мітингу. Але в будь-

якому разі політик демократичного кшталту має бути щирим, 

відвертим, чесним. Моральні переконання не можна взяти «напрокат» – 

люди швидко розпізнають показну етику і відмовлять її носієві в довірі 

та підтримці. 

Зростання ролі суб’єктів суспільних відносин зумовлює необхідність 

пошуку оптимальних шляхів їх функціонування і в українському 

суспільстві. Для розвитку стабільного та ефективного демократичного 

правління потрібні не тільки визначені політичні й управлінські структури. 

Цей розвиток залежить від політичної культури, яка формує керівні 

принципи політичної поведінки, політичні норми та ідеали. Політична 

система й політична культура перебувають у постійній взаємодії, вони 

є взаємовпливовими регуляторами депутатської діяльності. Як і в 

будь-якій сфері людської діяльності, у депутатській діяльності правові 

норми мають органічно поєднуватись із моральними. Співвідношення 

між правовими й етичними нормами в регулюванні діяльності різних 

парламентів є різним. 

Питання щодо законодавчого закріплення норм етики народних 

депутатів України в межах одного законодавчого акта – Кодексу – 

виникало неодноразово. Його актуальність сьогодні підтверджується 

тим фактом, що у Верховній Раді VІ скликання зареєстровано «Кодекс 

доброчесної поведінки народних депутатів України». Цей проект 

розроблено задля встановлення стандартів та правил поведінки для 
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врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають у процесі 

здійснення народними депутатами України повноважень, покладених 

на них Конституцією України, законами України та волею виборців 

України. 

Проект Постанови Верховної Ради України «Про Кодекс доброчесної 

поведінки народних депутатів України» (реєстр. № 4827 від 15 липня 

2009 р.) стверджує, що Кодекс доброчесної поведінки народних 

депутатів України покликаний допомагати депутатам у виконанні 

ними їхніх службових обов’язків, сприяти підвищенню ефективності 

їхньої роботи та діяльності Верховної Ради України в цілому. 

Запропонований проект Постанови «Про Кодекс доброчесної 

поведінки народних депутатів України» регламентує такі аспекти поведінки 

народних депутатів України [11]: 

 принципи, якими повинні керуватися депутати під час виконання 

своїх обов’язків; 

 правила депутатської етики під час пленарних засідань, у комітетах 

та комісіях; 

 право на володіння та використання інформації, використання 

статусу депутата; 

 правила парламентської етики в роботі з виборцями; 

 публічні виступи народного депутата України. Взаємодія депутата 

зі ЗМІ та інші важливі питання здійснення депутатської діяльності. 

Для забезпечення дотримання депутатами Верховної Ради України 

правил парламентської етики, і, зокрема, вимог цього Кодексу, у 

структурі Верховної Ради України функціонує окремий орган – Комісія з 

питань Регламенту та депутатської етики. У разі порушення народним 

депутатом України цього Кодексу Комісія з питань Регламенту та 

депутатської етики може застосувати до нього заходи впливу в 

порядку, визначеному цим Кодексом. Якщо депутат без поважної 

причини протягом сесії пропустив понад 30 % пленарних засідань 

Верховної Ради України та засідань парламентського комітету чи 

комісії, до складу яких його обрано, у нього вираховують 25 % від 

заробітку за цей період, 50 % засідань – половину заробітної платні, 

70 % засідань – усю заробітну платню. Тобто якщо зі 100 засідань 

депутат прогуляв 29, то він отримує 100 % платні, а якщо це 

звичайний робітник, то його може бути звільнено за прогул, навіть за 

перший і єдиний. Якщо депутат виступає без дозволу, порушує 

Регламент, перешкоджає виступу або викладенню, образливо висловлю-

ється, закликає до насильницьких дій, використовує недостовірні відомості, 

покидає залу засідань (уважно!) без поважних причин, перешкоджає 

роботі в сесійному залі, то Голова ВР має право (не обов’язок!): 
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 закликати депутатів до порядку; 

 зробити усне зауваження депутату; 

 винести догану депутату; 

 дати розпорядження про розміщення інформації про порушення 

в газеті «Голос України» та на веб-сторінці Верховної Ради України; 

 звернутися за допомогою до Служби парламентського пристава 

для відновлення дисципліни в залі засідання; 

 звернутися до Комісії з питань Регламенту та депутатської 

етики зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням 

надати оцінку вчиненим діям, винести рішення про притягнення 

депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу 

до дисциплінарної, адміністративної чи іншої відповідальності; 

 закрити засідання [20]. 

За результатами засідання Комісія має право застосувати до 

депутата, що порушив вимоги цього Кодексу, такі заходи впливу: 

 усне попередження; 

 попередження із занесенням до протоколу засідання; 

 винесення догани / суворої догани; 

 рекомендація депутату вжити належних заходів для попередження 

подальших випадків порушень норм і правил парламентської етики; 

 інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи 

впливу, яких вживала до нього Верховна Рада України, шляхом 

розміщення повідомлень у газеті «Голос України» та на веб-сайті 

Верховної Ради України; 

 накладення адміністративних стягнень за порушення депутатом 

норм парламентської етики; 

 часткове або повне позбавлення місячного депутатського утримання; 

 позбавлення депутата права виступу на одному – п’яти пленарних 

засіданнях; 

 позбавлення депутата права участі в роботі сесії на строк до 

десяти пленарних засідань; 

 внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо 

застосування до депутата, що порушив норми парламентської етики, 

суворіших санкцій (у тому числі дискваліфікації – припинення 

повноважень народного депутата України). 

Рішення про припинення повноважень народного депутата України, 

що порушив норми парламентської етики, приймаються двома третинами 

депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. У разі 



Політична етика 

 

229 

виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення  

депутатами норм парламентської етики ознак злочину Комісія передає 

матеріали справи до органів прокуратури та суду. 

До джерел, що регулюють етику парламентської діяльності в 

Україні на сучасному етапі, можемо віднести Конституцію України, 

норми чинного законодавства, включно з нормами Закону України 

«Про статус народного депутата України», Регламент Верховної Ради 

України, а також неписані правила (традиції та звичаї), якими 

послуговуються народні депутати в багатьох випадках, особливо під 

час розв’язання конфліктних ситуацій. 

Так, ст. 79 Конституції України передбачає складення народними 

депутатами України перед вступом на посаду присяги перед 

Верховною Радою України [20]. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про статус народного депутата 

України», у своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватись 

норм моралі, бути гідним звання народного депутата України. Непри-

пустимим є використання народним депутатом свого депутатського 

мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам 

людини та громадянина, законним інтересам суспільства й держави. 

Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат 

для особистих, зокрема корисливих, цілей. 

Механізми внутрішньої організації парламенту свідчать про його 

організаційну культуру та впливають на взаємодію всіх гілок влади, 

тобто на культуру парламентаризму в цілому, позначаються на 

ефективності реалізації конституційних парламентських повноважень: 

здійснення законодавчої, контрольної та установчої функцій. Очевидною 

в цьому процесі є роль Регламенту Верховної Ради України. 

Регламентом законодавчого органу державної влади прийнято 

вважати «сукупність правових норм, викладених в одному нормативно-

правовому акті, які встановлюють порядок здійснення цим органом  

та його посадовими особами своїх повноважень». Регламент має 

встановлювати такий порядок діяльності парламенту, що дав би йому 

змогу повноцінно, ефективно та автономно від інших органів державної 

влади здійснювати свої конституційні повноваження. Законодавці 

чинним Регламентом Верховної Ради України намагались охопити всі 

аспекти функціонування парламенту, однак виникає багато запитань 

щодо дієвості тих норм, що регулюють моральну поведінку депутатів, 

як у межах парламенту, так і поза ним. 

Регламент Верховної Ради України містить главу 9 «Дотримання 

дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України». Її положення розкривають необхідний мінімум вимог щодо 
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поведінки депутата в процесі проведення, у тому числі й тих, які 

чинять самі народні депутати. Тому Регламент містить заборону, що 

поширюється на народних депутатів, – вносити до залу засідань та 

використовувати під час засідань будь-які предмети, що не мають на 

меті забезпечення законодавчої діяльності. Жодних санкцій за 

порушення цієї заборони-рекомендації чинне законодавство не 

визначає, що суттєво зменшує регулятивний вплив таких положень на 

поведінку депутатів [11]. 

Ухвалення рішень парламентом України відбувається в результаті 

їх обговорення. Для ухвалення зваженого та відповідального рішення 

народні депутати мають професійно підходити до розгляду всіх 

пропонованих законодавчих актів, дослухатись до висловлюваних у 

ході засідання аргументів і контраргументів, обмінюватись думками. 

Таке обговорення має спиратись на дотримання всіма депутатами 

правил ведення дискусії. Регламент застерігає парламентарів від будь-

яких дій, що можуть перешкоджати нормальному викладу або 

сприйняттю виступу їхніх колег чи інших промовців. Такими діями 

можуть бути вигуки, оплески, вставання, учинення галасу через 

гучномовці. Якщо депутати виголошують образливі слова на адресу 

колег чи депутатських фракцій, то на головуючого покладається 

обов’язок попередити депутатів про неприпустимість такої поведінки 

чи припинити їхній виступ. 

Досить часто в процесі обміну думками конфлікт між депутатами 

виходить за межі власне обговорення питання порядку денного і 

перетворюється на з’ясування міжособистісних стосунків. У таких 

випадках Регламент має бути механізмом, що перешкоджає втручанню 

особистих інтересів і конфліктів у сферу парламентських процедур. 

Такі конфліктні ситуації повинні вирішуватись за межами пленарного 

засідання. Вирішенню конфліктних ситуацій сприяє їх розгляд Комітетом  

з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності 

Верховної Ради України. 

Конституція України встановлює і гарантує право кожного народного 

депутата України брати участь у вирішенні питань, що належать до 

компетенції Верховної Ради України. Народний депутат несе всю 

повноту відповідальності перед виборцями за належне, кваліфіковане 

здійснення своїх повноважень. Об’єктивна необхідність відповідальності 

народного депутата випливає із загальних вимог підконтрольності й 

підзвітності обраних до органів влади осіб тим спільнотам громадян, 

які їх обрали. Адже мандат на здійснення повноважень члену 

парламенту протягом установленого терміну відповідно до вимог 

Конституції і закону надається українським народом [20]. 
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Одним із показників зрілості громадянського суспільства є здійснення 

громадами контролю за тим, наскільки кожен із депутатів сумлінно й 

кваліфіковано виконує вимоги складеної присяги на вірність Україні, 

узяті зобов’язання дотримуватись Конституції і законів України, 

виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників. 

Пропорційна система виборів не передбачала інституту відкликання 

народного депутата виборцями. Запровадивши вільний мандат народного 

депутата України, Конституція не встановила організаційно-правових 

форм його відповідальності перед виборцями за незалежне здійснення 

своїх функцій і повноважень. Відсутність у законодавстві таких норм 

не дає можливості вживати до депутатів відповідних заходів впливу 

чи ставити питання про позбавлення їх депутатського мандата. 

Відчуження між владою і людьми стало більш відчутним. Таке 

поняття, як «політична відчуженість», характеризує особу (виборця), 

яка зневірилась в існуючій у суспільстві політичній системі і тих 

символах політичної культури, які використовуються політиками для 

пояснення й виправдання своїх політичних дій. 

Сьогодні конфлікт інтересів є однією з найбільш гострих проблем 

парламентського життя в Україні. На парламентському рівні в 

демократичному суспільстві він (конфлікт) передбачає конкретних 

учасників: політичні партії та їх блоки, інші об’єднання громадян, які 

через депутатські фракції, групи чи окремих депутатів виражають свої 

соціальні інтереси. У цьому випадку виникає політико-правова 

парламентська ситуація, характерна для держав із демократичними 

принципами, а саме: взаємодія більшості й меншості в парламенті, між 

якими і виникає конфлікт. 

Для попередження та вирішення парламентських конфліктів може 

бути застосований нормативний чи морально-правовий підхід, як це 

існує в країнах Європи. За такої умови конфлікт розв’язується шляхом 

використання правових, моральних чи етичних норм. Результат буде 

залежати від того, чи є між суб’єктами парламентського контролю 

згода щодо цих норм, тобто за умови, що правила приймаються всіма 

сторонами і мова йде лише про застосування цих норм у кожному 

конкретному випадку. Однак якщо неможливо віднайти консенсус, 

то виникає необхідність нав’язування цих норм. У результаті за 

нормативного підходу можливе вирішення конфлікту шляхом компро-

місу чи консенсусу, а також розпуску парламенту за наявності для 

цього конституційних підстав. Така конфліктна ситуація склалась у 

Верховній Раді України V скликання, способом виходу з якої були 

дострокові парламентські вибори 2007 р. 

Слід наголосити, що використання переговорних процедур, погоджу-

вальних та інших паритетних комісій у парламенті є дуже важливим 
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для попередження та розв’язання конфліктів, особливо на початковій 

стадії. На думку Л. Нагорної, важливо «реабілітувати саме поняття 

компромісу, очистивши його як від ярликів, нав’язаних політикою 

(«угодівство»), так і від нашарувань, пов’язаних із гіпертрофованим 

моралізаторством («зрада ідеалам»). Вироблення етики ненасильства, 

теоретичне й моральне обґрунтування культури діалогу, технологій 

консенсусу мають стати фоном і фундаментом для створення «інститутів 

злагоди», здатних зняти гостроту суперечностей між окремими сегментами 

суспільства та полярними політичними силами». 

Демократизація суспільного життя потребує не лише докорінних 

інституційних змін, але й глибоких внутрішньоморальних, ціннісних 

переоцінок як із боку громадськості, так і з боку чиновницького 

апарату. 

На відміну від інших країн, в Україні розуміння подібних загальних 

принципів до останнього часу не доповнювалося розробленням конкретних 

заходів, появою відповідних законів та інститутів. Ситуація може 

покращитися, якщо розпочати масштабну реформу державної служби. 

До планів розробників цієї реформи мають увійти і серйозне  

вдосконалення законодавства про державну службу, і розробка нового 

закону про свободу інформації, і впровадження стандартів та кодексів 

поведінки чиновників, і створення спеціального державного органу 

для запобігання й регулювання конфліктів інтересів на державній 

службі. Якщо подібні плани перетворяться в реальність, можна буде 

говорити про зародження в Україні управління адміністративною 

етикою [24]. 

Однак для того, щоб адміністративна етика стала в нашій країні 

дійсно ефективним інструментом протидії корупції, окремих заходів 

явно недостатньо. Необхідно буде створити більш розвинутий і 

складніший комплекс взаємозалежних заходів – насамперед перейти 

до реальних практичних справ, спрямованих на подолання корупції. 

Отже, у процесі становлення та розвитку українського парламента-

ризму стає більш очевидним, що забезпечувати ефективне виконання 

парламентом своїх конституційних повноважень – законодавчих, 

контрольних, установчих – можливо лише в разі суттєвого підвищення 

ролі етичних норм. Етичні норми мають бути закріплені законодавчо. 

Їх закріплення може відбуватись по-різному, залежно від особливостей 

устрою парламенту, індексу парламентських повноважень. В Україні 

важливо закріпити на правовому рівні такі етичні норми парламент-

ської діяльності, які б урегульовували всі аспекти діяльності 

парламентарів як у межах парламенту, так і поза ним. Кожна  

законодавчо закріплена етична норма повинна містити санкцію як 
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основну умову щодо вирішення завдань із регулювання парламент-

ської етики. Це дасть змогу побудувати більш етично коректні, 

ефективні та прозорі відносини всередині парламенту та зміцнюватиме 

довіру до парламентаризму в суспільстві. 

 

 
 

Висновки 

 

 

 Етика державного службовця – це система норм поведінки, 

порядок дій і правил, взаємин і принципів державно-службових 

відносин, що є сукупністю найбільш придатних, глибоко усвідомлених 

і конкретизованих норм загальнолюдської моралі, які властиві 

конкретному суспільству. 

 Специфіка професійної етики державного службовця полягає 

передусім в особливостях правового статусу чиновника, можливостях 

здійснювати владні повноваження від держави, поєднанні формально-

процедурного регламенту службових дій посадової особи зі значними 

можливостями приймати вольові суб’єктивні рішення, де мірилом 

справедливості виступає лише совість. 

 Службова дисципліна – це стан суспільних відносин, що характе-

ризується дотриманням державним службовцем вимог законодавства 

та належним виконанням покладених на нього службових повноважень. 

 Прийняття політичного рішення – це процес вибору розумної 

альтернативи вирішення проблеми, що є вирішальним у системі 

управління. Результати реалізації прийнятих політичних рішень – це 

найбільш об’єктивна оцінка мистецтва політика. 

 Рішення – один із необхідних моментів вольової дії керівника. 

Швидкість, правильність і чіткість рішень залежить від уміння керівника 

творчо мислити, від його особистих рис (рішучість, ініціативність, 

сміливість, прагнення до самостійного виконання покладених на нього 

обов’язків) та організаторських здібностей. 

 Зміст політичного рішення можна розкрити через його функції, 

які воно виконує в загальній системі політики: керування, координації 

та мобілізації. 

 Рішення можна класифікувати за різними ознаками: об’єктом і 

суб’єктом впливу; соціальним значенням мети й завдань, що в них 

містяться; часовими критерієм, залежно від стадії процесу управління, 

на якій приймаються рішення; за рівнем інформованості про середовище 

й напрями керованості системи; характером і змістом рішень; рівнем 
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деталізації в них вказівок, обов’язковості виконання; наявністю 

кількісних і некількісних характеристик і т. д. 

 Планування – це організоване продумування рішень замість 

спонтанного їх прийняття. 

 Залежно від змісту цілей і завдань можна виділити такі форми 

планування: стратегічне і тактичне. 

 Політична відповідальність – один із видів публічної (перед 

громадськістю, главою держави, парламентом) відповідальності, що 

настає за неспроможність органів державної влади та посадових осіб 

розробляти та втілювати в життя політику, яка відображає прогресивні 

напрями розвитку суспільства, максимально корисні для блага людей. 

 Суб’єктом політичної відповідальності є ті носії виконавчої влади, 

які реально визначають зміст державно-управлінської діяльності. 

 У процесі становлення та розвитку українського парламентаризму 

стає більш очевидним, що забезпечувати ефективне виконання 

парламентом своїх конституційних повноважень – законодавчих, 

контрольних, установчих – можливо лише в разі суттєвого підвищення 

ролі етичних норм, які мають бути закріплені законодавчо. 
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