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УДК 35. 089   

У статті розглянуто основні елементи етичного кодексу державних службовців як складової 
частини етичної інфраструктури державної служби, розкрито його головні елементи та механізми 
реалізації на сучасному етапі розвитку державної служби. 

 
In the article the basic elements of ethics code of civil servants are considered as component part of eth-

ics infrastructure of civil servants, exposed his staples, and mechanisms of realization on the modern stage of 
development of government service. 

Стратегічним  напрямком розвитку 
державної служби як складової частини 
державного управління на сучасному етапі є 
побудова нової системи владних відносин. Тому 
всі сторони або характеристики соціально-
етичного потенціалу державної служби мають 
відповідати існуючій меті. До соціально-
етичних елементів етичної інфраструктури ми 
відносимо, по-перше, кодекси поведінки, по-
друге, професійну соціалізацію, по-третє, 
суспільний нагляд. На нашу думку, від їх 
актуалізації залежать швидкість і якість 
розбудови державної служби в Україні. До 
зазначених соціально-етичних елементів можна 
віднести суспільно-історичний професійний 
досвід, професійну підготовку, використання 
надбань національної культури, включеність у 
процеси розвитку суспільної  моралі. 
Формалізовано всі ці елементи зафіксовані в 
нормативно-правовій базі.  

Стосовно законодавчо-нормативного 
регулювання поведінки державних службовців 
можна говорити лише про окремі аспекти, 
зафіксовані в Законі України “Про державну 
службу” та Законі України “Про боротьбу з 
корупцією”. 

Зокрема, в статті 5 Закону України “Про 
державну службу”, яка так і називається: “Етика 

поведінки державного службовця”, – 
зазначається, 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 державного службовця [2]. 

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

Метою статті зокрема є узагальнення 
існуючих поглядів на етичні кодекси державних 
службовців, які є невід’ємною частиною етичної 
інфраструктури державної служби, виявлення їх 
впливу на особистість професіонала та 
демонстрація значимості етичної кодифікації 
для державної служби України. 

Перед державою постала проблема 
створення та втілення механізму реалізації 
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етичних норм і засад, які будуть дійовим 
інструментом задля плідної роботи державних 
службовців  на  всіх  рівнях  влади . 
Професіоналізм, моральна відповідальність та 
соціальна спрямованість – ось головні чинники 
майбутнього кодексу. Сьогодні існує реальна 
потреба в такому документі, який врахував би 
вс і  найкращі  з добутки  с уча сного 
державотворення як в Україні, так і закордоном. 
Проблема професійно-етичного кодексу 
державного службовця досить детально 
розроблялася західними науковцями: У. М. 
Брюс, П. Доубелем, Д. С. Лей, Д. Плантом, Р. 
Чандлером та іншими. На пострадянському 
просторі теоретичний аналіз кодексів у 
державному управлінні здійснювали В. І. 
Бакштановський, Д. У. Васильєв, С. В. Васильєв, 
П. Ю. Дробішев, О. В. Конєв, С. І. Малишев, О. 
В. Оболонський, М. І. Рудакевич, В. У. Квіток та 
інші. Треба зауважити, що проблема створення 
етичної інфраструктури державної служби в 
Укра ї н і  є  мало  ро з р об леною  т а 
малодослідженою. Серед нових розробок у 
цьому напрямку чільне місце посідають праці 
М. І. Рудакевич [14]. Однак питання 
удосконалення змістовної частини професійно-
етичних кодексів та механізмів їхньої 
ефективної реалізації залишаються відкритими 
як для професійної спільноти чиновництва, так і 
для спеціалістів з теорії державного управління.  

В умовах розбудови вітчизняної демократії 
особливий інтерес становить досвід старих 
демократій, де реальну участь у державному 
управлінні бере кожен громадянин. Крім того, 
особливої на увагу заслуговують вимоги щодо 
професійної підготовки потенційних майбутніх 
управлінців.  

Цікавим  і  корисним  є  анал із 
функціонування давніх держав (Київська Русь, 
Давня Греція, Китай), де типовими були такі 
принципи: 

− р івень  розвитк у  державнос т і 
безпосередньо залежить від ступеня 
розвиненості етичного потенціалу 
“чиновництва”; 

− моральні норми, етичні кодекси 
фіксують необхідність морального 
самовдосконалення “чиновництва” як 
фактора державотворення; 

− існування тісного зв’язку між 
теоретичною етикою й етичною 
практикою “чиновництва”, які у 
взаємодії створюють  необхідну 
потужність для розвитку державності; 

− формування моральних ідеалів тих, хто 
реалізує державотворчі функції; 

− пр оц е с и  д е ржа в о т в о р е нн я  і 
забезпечення стабільності держави 
залежать від знаходження при владі 

високоморальних службовців [10]. 
Державна служба є складним соціально-

етичним феноменом, що віддзеркалює всі сторони 
життя суспільства – політичну, економічну, 
духовну тощо, відбиваючи їх у своїй структурі [3]. 

Це дозволяє їй мати адекватні засоби для 
здійснення регулюючих впливів. Вектором 
реорганізації державної служби має бути 
“етичність”, витлумачена відповідно до кожного 
рівня як певний еволюційний крок у напрямі 
гуманізації. Тобто найбільшої підтримки й уваги 
потребують соціальні явища, що забезпечують 
розкриття й реалізацію тих сторін людської 
природи, які відповідають вимогам еволюційного 
етапу і є відповіддю на “виклик часу”.  

Кодекс – це відправний пункт для постійної 
роботи з покращання етичного клімату у 
відомствах і установах. Без встановлення правил 
і норм поведінки, спираючись на різноманітну 
кількість законодавчих актів, які підчас 
суперечать один одному, державні службовці не 
можуть працювати ефективно [4]. 

Поняття “етична інфраструктура” було 
запропоноване у доповіді “Ethics in the public 
service”, підготовленій у 1996 р. Організацією за 
економічне співробітництво і розвиток. З того 
часу воно широко використовується у 
дослідженнях державної служби як всередині 
ОЕСР, так і у країнах, які не є її членами. Згідно 
з доповіддю, етична інфраструктура являє 
собою сукупність засобів, використовуваних для 
регулювання неналежної та заохочення 
належної поведінки державних службовців [20].  

Установлення стандартів якості роботи 
державних службовців та їх поведінки по 
відношенню до громадян сприяє утвердженню 
нових підходів до організації діяльності 
державних службовців, зокрема у взаємодії з 
громадянами, насамперед у принциповій зміні 
характеру цієї взаємодії. Саме тому одним з 
перших напрямків здійснення адміністративної 
реформи в Україні визначено створення 
правової бази, що регламентує державне 
управління в Україні [2]. 

Кодекс поведінки – це угода між 
декількома органами/організаціями щодо 
визначених принципів і/чи стандартів, 
обов’язкових для кожного з цих органів/кожної 
з цих організацій [5].  

Кодекс визначає стандарти та норми 
поведінки і етики державних службовців, 
гарантії їх дотримання і відповідальність за їх 
порушення. Він призначений для інформування 
фізичних та юридичних осіб про те, якої 
поведінки вони вправі очікувати від державних 
службовців [6]. 

Кодекс поведінки може бути ефективним 
механізмом удосконалення роботи органу/
організації, хоча остання повинна оцінити інші 
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механізми і можливості для удосконалення своєї 
діяльності і вибрати найбільш ефективний.  

Інші механізми містять у собі:  
− Внутрішні правила, які орган/організація 

приймає сама для себе і які спрямовані 
на удосконалення діяльності всередині 
організації; 

− Органи/організації, що здійснюють 
моніторинг за діяльністю інших органів/
організацій; 

− Угода між органом/організацією і 
державою, у результаті якої орган/
організація і держава декларують свої 
наміри і зобов’язання одна перед одною і 
перед громадськістю. 

Механізм регулюючого і виховного впливу 
етичного кодексу полягає в тому, що він, як і 
мораль взагалі, є формою внутрішнього 
контролю, але, будучи оприлюдненим, набуває 
статусу форми легального, зовнішнього, 
громадського контролю за діяльністю 
державних службовців з боку суспільства [12, 
43]. 

Досвід зарубіжних країн засвідчує існування 
різних шляхів створення й прийняття етичного 
кодексу державних службовців. У більшості з них 
цю авторитетну форму добровільного і 
публ ічного  прийняття  зобов ’язання 
дотримуватись у своїй діяльності етичних вимог 
приймають асоціації (товариства) державних 
службовців [13, 293]. 

Кодекси, як правило, визначають стандарти, 
згідно з якими оцінюється практика управління і 
діяльність органу/організації. Стандарти 
показують, що означає добре управляти 
фінансовими та іншими ресурсами, що таке 
ефективний внутрішній і зовнішній контроль та 
звітність, що таке прозорість та відкритість. 
Кодекс, установлюючи такі стандарти, допомагає 
організаціям поліпшити їхнє управління і 
діяльність та краще виконувати свою місію перед 
громадськістю.  

Для того, щоб бути ефективним елементом 
етичної інфраструктури, Кодекс повинен 
створюватися і діяти на основі принципів: 

− Добровільності (кодекс створюється не 
для того, щоб регулювати діяльність 
інших органів/організацій, а для того, 
щоб удосконалити свою власну роботу і 
допомогти іншим);  

− Співробітництва (основне завдання 
коаліції органів/організацій, однодумців 
– допомагати одна одній відповідати 
стандартам у тих випадках, коли органи/
організації намагаються відповідати 
стандартам, але у них це не виходить);  

− Згоди і віри в ідею (робота над кодексом 
створює коаліцію органів/організацій, які 
використовують кодекс поведінки з 

п е р е к о н анн я ;  к о а л і ц і я  може 
розширюватися шляхом розширення кола 
однодумців, переконаних у користі 
кодексу) [17, 77]. 

Таким чином, створення етичного кодексу 
державної служби з метою регулювання 
державних послуг саме етичного змісту 
потребує формування єдиних засад та 
кодифікації.  

У ході реформування системи державної 
служби необхідно здійснити комплекс заходів, 
спрямованих на підвищення адміністративної 
культури  державних  службовців  та 
вдосконалення управлінської діяльності, 
домогтися зміни в громадській думці 
негативного іміджу державної служби. 
Необхідно розробити критерії оцінки етичності 
надання державних послуг фізичним і 
юридичним особам, принципи взаємодії органів 
державної  влади ,  органів  місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб з 
громадськістю та громадянами, запровадити 
принципово новий тип взаємовідносин між 
громадянами і державними службовцями, в 
основі яких були б пріоритет прав і свобод 
людини, повага до особистості, висока культура 
спілкування  

Уособлюючи державну владу і відповідаючи 
за здійснення державної політики, державний 
службовець повинен професійну компетентність 
поєднувати з дотриманням етичних та моральних 
норм. Саме тому першочергового значення для 
формування нової адміністративної культури 
набуває розробка і прийняття Кодексу поведінки 
державних службовців, в основі якого – дух 
“суспільного служіння” народу. На сьогодні ми 
маємо чимало наукових розробок, дискусій та 
обговорень щодо розробленого Проекту Кодексу 
Основних правил поведінки державних 
службовців, але прийнятий, узаконений 
законодавчий акт відсутній [9]. 

Оцінюючи відомі способи прийняття 
етичного кодексу державних службовців з точки 
зору їх впливу на рівень службової 
відповідальності варто зазначити, що вони є 
найбільш оптимальними для стану конкретно 
держави в конкретний час і випливають із 
особливостей культури її народу. Українському 
народу, як відомо, властива християнська 
етична  традиція ,  що  має  активний 
життєстверджуючий характер. 

В етичній інфраструктурі державної служби 
передбачені елементи, які забезпечують етичну 
освіту та морально-професійну соціалізацію 
державних службовців. Пов’язано це з тим, що 
етика державних службовців значним чином 
залежить від їх моральної свідомості і готовності 
до моральної поведінки на засадах доброчесності. 
Формування цих чинників передбачає 
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