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Вступ

Процеси сучасного державотворення в Україні відбуваються в епоху
глобалізації та стирання меж між культурами і народами. Крах радянської ідеології
та відповідної системи духовних цінностей створили своєрідний ціннісний вакуум,
який значною мірою заповнюється псевдоцінностями, породженими масовою
культурою. Такі процеси криють у собі руйнівний потенціал, оскільки зсередини
розкладають національну свідомість, нищать самобутню духовність українського
народу. 

Побудова нової держави неможлива без створення й утвердження нових
ідеалів суспільного розвитку з певними цінностями, нормами, орієнтирами. Перед
науковцями і державними службовцями постало завдання створити й реалізувати
ефективну модель державно-управлінського впливу в сфері духовно-ціннісного
розвитку українського суспільства як складової загальнодержавної політики щодо
національного духовного поступу. 

Формування нової системи державного управління в умовах реформування
українського суспільства супроводжується зміною світоглядних засад, норм і
цінностей, переорієнтацією масової свідомості, що впливає на моральні позиції і
принципи діяльності державних службовців.

Управлінська й кадрова ситуація залишається в Україні складною і успішність
адміністративної реформи значною мірою залежить від формування нового типу
державного службовця. Значна частина службовців виявляється недостатньо морально
мотивованою в цілому до своєї діяльності й до інноваційної діяльності зокрема.
Заходи, що вживаються проти порушень моралі в середовищі державних службовців,
хоч і дають певний ефект, але суттєво не оздоровлюють державну систему. Державні
службовці на сьогодні не готові взяти на себе відповідальність за соціальні
перетворення, бути здатними на їх звершення, що значною мірою пояснюється
недостатнім розвитком їх моральної культури, формуванню якої в підготовці,
перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів не приділяється належної уваги.

Невідповідність рівня моральної культури статусу державних службовців,
потребам розвитку демократичної держави й громадського суспільства породжує
дисфункції, знижує ефективність діяльності управлінських кадрів, що робить
необхідним вивчення її специфіки, стану та шляхів формування.

Важливість теми полягає в необхідності дослідження стану, особливостей,
функціонування та формування моральної культури державних службовців, подоланні
моральних дисфункцій і відхилень в управлінському середовищі як засобу
інтенсифікації службової діяльності, підвищення її професіоналізму й соціальної
ефективності.
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Останнім часом в Україні обговорюють формування самостійної
парламентської служби. Певні пропозиції у напрямку реформування Апарату
Верховної Ради України містяться, зокрема, у відповідних Рекомендаціях
Європейського парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса.
Затверджені відповідною постановою Верховної Ради України від 17 березня 2016
року “Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України”, вони
визначають як загальний вектор реформи, так і деякі конструктивні кроки, що
мають стати певними маркерами у процесі інституційного оновлення
парламентської служби.

Як вже було зауважено, головне завдання парламентської реформи в Україні
концентрується навколо ідеї підвищення інституційної спроможності Верховної
Ради України (далі – ВРУ), що включає також питання розвитку та упровадження
етичних стандартів у діяльність ВРУ та її Апарату.

Згаданий навчальний курс розроблений відповідно до вимог чинних законів
України, підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують питання
державної служби, організації та функціонування системи підвищення кваліфікації
державних службовців, положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та
враховує концептуальні підходи до розбудови освітніх програм в галузі знань 28
«Публічне управління та адміністрування» на компетентнісній  основі.

Цей навчальний курс також підготовлений з урахуванням наказу
Національного агентства України з питань державної служби від 30.03.15 № 65
«Про затвердження вимог до структури та змісту професійних програм
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад» із змінами, внесеними наказом від
27.04.2016 № 74 «Про внесення змін до Вимог до структури та змісту професійних
програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». Згаадний документ
визначає мету, завдання та зміст навчання; вимоги до знань, умінь і навичок, які є
результатом засвоєння навчального матеріалу; перелік нормативно-правових актів,
наукової та навчально-методичної літератури для викладачів і слухачів.

Мета навчального курсу полягає у розвитку професійної компетентності
державних службовців Апарату Верховної Ради України з питань розвитку
етичних стандартів, що складає основу управлінської компетентності (політико-
правової, соціально-економічної, інформаційно-комунікативної, професійно-
фахової) та засвоєння знань про реформування державного управління в Україні,
вироблення умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових
обов’язків, необхідних для роботи в Апараті Верховної Ради України. 
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Разом з тим, державні службовці, які працюють в Апараті Верховної Ради
України, мають здійснювати постійні заходи щодо підвищення рівня професійної
компетентності, у тому числі з питань розвитку етичних стандартів.
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Модуль 1. Розвиток етики та етичних стандарти в системі демократичного
врядування

Сучасна парадигма державного управління грунтується на ідеї цивілізаційної
місії держави в забезпеченні демократичного розвитку суспільства. Тому
реформування державної служби як суб’єкта державного управління потребує нової
моделі професійної етики державного службовця, яка орієнтується на цінності
демократичної правової і соціальної держави, служіння народові України,
професійну компетентність, здатність ефективно, в рамках закону і посадових
повноважень реалізовувати функції державного органу. Такі особливості етики
державного службовця актуалізують моральну складову його особистості та етичні
засади державної служби як соціально-професійного інституту. Очікуваним
наслідком етизації професійної поведінки державних службовців має стати
утвердження в суспільних відносинах демократичної та гуманної сутності
української держави. Ось чому в Програмі розвитку державної служби на 2005-2010
роки (2004) вдосконалення нормативного регулювання професійної етики
державних службовців визначено одним з пріоритетних напрямів. Потреба в
посиленні етичних засад державної служби в Україні відповідає також світовому
вектору суспільного розвитку, гуманізації міждержавних відносин, адаптації до
стандартів Європейського Союзу.

Професійна етика державних службовців України з перших років
незалежності стала об’єктом уваги вітчизняних науковців і практиків, які в
зростанні ролі гуманітарного, морально-етичного чинника вбачають основну
закономірність демократичного розвитку суспільства.

Установлено, що в радянському суспільствознавстві досліджуваній проблемі
присвячена єдина монографія – “Этика советской государственной службы”
(В.Д.Попков, Москва, 1967). Низка наукових праць стосується адміністративної і
професійної етики, етики керівника й етикету (Ф.Т.Селюков, Е.Г.Феоренко,
В.М.Шепель та ін.). Їх зміст відображає настанови марксистсько-ленінської етики
та вимоги командно-адміністративної системи до державних службовців, яка діяла
в СРСР. Етика державних службовців розглядається як форма моральної
свідомості, зумовлена зовнішнім впливом. Її роль полягала в засвоєнні і
подальшому “використанні” заданого способу “моральних” дій. Як домінуючі
методи практичної реалізації етичних вимог до посадових осіб розглядалися
адміністративно-правові та пропагандистсько-педагогічні. Звернення до
гуманістичної сутності етики державного службовця відбувається у 80-х рр.
минулого сторіччя, коли активізуються дискусії науковців з теоретико-методо-
логічних питань етики і коли провідні радянські суспільствознавці піддають

6



критиці ідеологізацію етики, вказують на породжуваний нею моральний нігілізм
та подвійну мораль.

Як методологічну основу аналізу стану наукових праць періоду незалежної
України використано підхід до моралі як до духовно-практичного феномена, який
поділяється провідними українськими етиками. Встановлено, що розпочаті в
суспільстві процеси демократизації актуалізували потребу у виробленні
гуманістичних засад держави. До проблем етики державної служби звертаються
фахівці різних наук (правознавці, філософи, соціологи, психологи, політологи,
педагоги, фахівці з державного управління), які етичний вимір управлінської теорії і
практики пов’язують із демократизацією державного управління, забезпеченням
системного підходу до його реалізації, підготовкою нового типу державного
службовця (В.Б.Авер’янов, В.Д.Бакуменко, О.А.Воронько, Б.А.Гаєвський,
В.Д.Горбатенко, С.Д.Дубенко, Н.М.Дем’яненко, В.Л.Коваленко, В.М.Князєв,
В.І.Луговий, В.К.Майборода, В.А.Малахов, І.Ф.Надольний, Н.Р.Нижник,
О.Ю.Оболенський, В.А.Ребкало, В.П.Тронь, В.В.Цвєтков та ін.).

Предметом досліджень українських учених стали проблеми морально-
етичного чинника у підвищенні ефективності державного управління і державної
служби, розвитку державної служби як культурного інституту, співвідношення
етичного і правового регулювання професійної поведінки державних службовців,
політичні й соціально-психологічні фактори професійної поведінки, моральні засади
ділового спілкування, етика керівника, етична освіта державних службовців тощо
(Т.Е.Василевська, Л.О.Воронько, В.С.Колтун, М.В.Кравченко, С.В.Крисюк,
М.Д.Лесечко, В.І.Луговий, С.В.Майборода, Н.Р.Нижник, М.А.Нинюк,
О.Ю.Оболенський, П.Т.Павленчик, Н.Г.Протасова, В.О.Саламатов, С.М.Серьогін,
В.А.Скуратівський, В.М.Сороко, О.І.Сушинський, В.В.Тертичка, В.В.Цвєтков,
А.О.Чемерис, С.К.Хаджирадєва, Ю.П.Шаров та ін.).

Каталізаторами уваги до етичної проблематики слугували українсько-
американський симпозіум “Норми етики в управлінні” (1994), прийняття нової
Конституції України (1996), Концепції адміністративної реформи (1998),
Загальних правил поведінки державних службовців (2000); науково-практичні
конференції “Шляхи вдосконалення етики державних службовців” (2002),
“Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики
державного службовця України” (2005) тощо. У 2004 р. рішенням Ученої ради
НАДУ тема “Етика державного службовця, посадової особи місцевого
самоврядування” віднесена до пріоритетних напрямів досліджень у галузі науки
“Державне управління”. 

Більшість науковців характеризують етику державних службовців як
конкретизацію загальноморальних настанов до даної професії. Вони трактують її
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як “новий підхід” до регулювання поведінки державних службовців, що
асоціюється із повноцінним використанням правових засобів. Такі ідеї
закладаються в проєкт кодексу поведінки державних службовців. Професіоналізм
обгрунтовується як моральна якість державного службовця; дискутуються питання
щодо принципу політичної нейтральності державних службовців; утверджується
позиція, згідно з якою етика має розглядатися не лише як критерій
професіоналізму управлінських кадрів, а й застосовуватися в боротьбі з корупцією
як критерій дотримання ними принципів законності, справедливості, гуманності у
вирішенні питань, що стосуються забезпечення прав і законних інтересів кожної
окремої особи. 

За роки незалежності в Україні захищено низку кандидатських дисертацій з
окремих питань етики державного управління і державної служби (Н.Грушанська
(1998), М.Нинюк (2000), В.Колтун (2002). Етичні проблеми аналізуються також у
дисертаційних дослідженнях із державного управління (В.Д.Бакуменко, Т.Е.
Василевська, Т.Г.Гугніна, М.В.Кравченко, В.С. Куйбіда, Ю.О.Куц, С.В.Майборода,
В.М.Олуйко, П.Т.Павленчик, Є.В.Ромат, С.М.Серьогін, О.І.Сушинський,
В.В.Тертичка, С.К.Хаджирадєва, Ю.П.Шаров, Н.В. Щербак та ін.). В них
осмислюються моральні засади демократичного управління, моральна оцінка
державної політики, організаційно-правові засади етичної поведінки державних
службовців, формування механізмів соціального контролю, проблеми соціальних
цінностей українського суспільства, соціально-етичний потенціал державної
служби, проблеми її професіоналізації, роль моральної культури державних
службовців у системі професійної компетентності, її вплив на ефективність
державного управління і державної служби тощо.

У дисертації показано, що в частині праць, присвячених проблемам етики й
моралі державних службовців, терміни “етика”, “мораль”, по суті, не вживаються.
Це явище можна визначити як синкретичний рівень осмислення морально-етичних
проблем державного управління і державної служби, як початковий етап, коли вони
не усвідомлюються як відносно самостійні і якісно відмінні феномени, а тому не
ідентифікуються як етичні і не вичленовуються із соціально-психологічних,
організаційних, адміністративно-правових та політичних відносин.

Недоліком частини вітчизняних досліджень є інерційне використання
радянського (марксистсько-ленінського) підходу до етики як до “технологічного
засобу” державної служби, а не її основи. Практика державного управління
здебільшого грунтується на принципі пріоритету інтересів держави, а не особи й
громадянина. Це зумовлює перенесення в “гуманістичну” концепцію державного
управління суб’єкт-об’єктної парадигми, що суперечить сутності демократичної
держави.
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Переважна більшість публікацій з питань етики державних службовців
завершується постановкою проблеми. Це дало підстави стверджувати, що в
літературі з державного управління більш-менш задовільно визначено
деонтологічні чинники етичної поведінки. Однак не осмисленими в теоретико-
концептуальному плані залишаються шляхи формування й функціонування етики
державних службовців.

Основні стандарти етики державних службовців України сформульовані в
законодавчих і нормативно-правових актах держави. У них зазначається, що
професійна діяльність державних службовців спрямована на утвердження базових
цінностей держави. Так, нове законодвство про державну службу” закріпило
ціннісно-функціональний підхід до діяльності державних службовців як до
демократичної професійної діяльності, соціальним призначенням якої є “служіння
народу України”. Конституція України (1996) визначила демократичні ціннісні
орієнтири такого підходу, окремі з яких у нормативно-правовій базі діяльності
державних службовців і державних органів поки що лише задекларовані або ж
розкриті однобічно. 

Найбільш повно змістовий компонент професійної етики визначено в
“Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування”. Однак відсутність понятійних стандартів етичних
принципів і норм, процедурних гарантій їх впровадження, відповідальності й
контролю за дотриманням ускладнює їх застосування. 

У Стратегії розвитку державної служби України та Стратегії реформування
державного управління пріоритетними завданнями визначено розвиток
професійної етики державних службовців, що відповідає європейським принципам
етики, а саме: демократичності, професіоналізму, політичній нейтральності,
чесності, відповідальності, справедливості, лояльності, відкритості, ініціативності
тощо. 

Аналіз зарубіжної літератури показав, що вивчення етики державних
службовців грунтується на запозиченні висновків із досліджень у сфері
менеджменту та етики бізнесу. Сучасний етап розвитку теорії етики державної
служби здійснюється в руслі “нового” державного управління – “менеджералізму”.
Формування професійної етики державного службовця розглядається як розвиток
якостей морального суб’єкта, який ефективний у ситуації змін. Генеративною
основою такої спроможності є “проактивна” поведінка, що грунтується на свободі
вибору. 

Її чинниками виступають совість, моральна самосвідомість, уява, незалежна
воля. Теоретичною основою управлінської практики слугують традиційна етика
доброчесності (Арістотель), теологічна етика (Августин); суб’єктивна етика совісті
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(І.Кант); міжсуб’єктна етика діалогу (комунікативна чи дискурсивна етика) (К.-
О.Апель, Ю.Габермас, К.- В.Гьосле, П.Ульріх та ін.). Вони співвідносяться із
загальними нормативно-етичними положеннями, виробленими науковою думкою
впродовж історії людства.

Одночасно розвиток Європейського Союзу як спільноти демократичних
держав та адміністративні реформи, що відбувалися в країнах ЄС, зумовили
інтернаціоналізацію досліджень урядової етики. Аналіз звітів Організації Еконо-
мічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР), матеріалів міжнародних конференцій
і семінарів з етики, публікацій Транспаренсі Інтернешнл показують, що в країнах
ЄС етика державних службовців розглядається в кількох значеннях: як система, що
інтегрує конституційні, органіаційні та індивідуальні цінності; як основа нового
менеджменту і організаційної культури та як антикорупційний засіб. 

Формування етики державних службовців більшість вчених пов’язують з
концепцією розвитку “культурно-гуманістичної” основи трудової діяльності.
Особливістю досліджень російських учених є супровід наукового пошуку
моніторингом громадської думки і опитуванням державних службовців щодо
загальних проблем моральності і службової етики, стану і проявів бюрократизму,
корупції тощо.

Результати аналізу літератури за обраною темою дали змогу визначити
напрями, що досі достатньо не розкриті й вимагають наукового дослідження.
Частково вони відображені в авторському підході до професійної етики як до
цілісного феномена, що має духовно-практичну природу. 

Роль професійної етики розкривається через низку функцій, а саме:
пізнавально-оцінну, регулятивну, узгоджувально-інтеграційну, контрольну,
запобіжно-профілактичну, соціалізаційну, розв’язання конфліктів. 

Формування професійної етики державних службовців розглядається як
процес становлення професійної моральної свідомості, набуття досвіду моральної
діяльності та етичного спілкування, самовиховання морально-професійних
якостей, що є складниками його професіоналізму. Він являє собою інтерналізацію
суспільних і специфічно-професійних цінностей та норм професійної поведінки,
які реалізуються в спільній практичній діяльності. Динаміку цього процесу
відображено в контексті стадій соціокультурної еволюції моральної свідомості.
Встановлено, що базовим рівнем морального розвитку державного службовця має
бути постконвенційний (автономний) рівень морального суб’єкта, для якого
дотримання морального закону є справою гідності й честі. Механізмом етичної
поведінки виступає моральне самоствердження державного службовця як суб’єкта
професійної діяльності у формі вільного і свідомого вчинку (рішення, дії).
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1.1. Сутність та значення етичних стандартів для функціонування
демократичних інститутів влади 

Історія суспільного розвитку свідчить, що до проблеми цінностей
найчастіше звертаються на його “зламах”. Вирішення проблеми формування
системи суспільних цінностей у тому чи іншому обсязі на певному етапі розвитку
держави має неабияке прогностичне значення очевидно тому, що визначення
домінуючих у суспільстві або таких, що культивуються владою, цінностей дає
змогу передбачити результат суспільного розвитку. Утворення такої ціннісної
системи, яка була б сприйнята більшістю членів суспільства, є найважливішим
принципом його існування і, водночас, основним інструментом суспільних
реформувань. Не випадково стратегічною метою будь-якої політичної влади є
прагнення сформувати систему базисних цінностей і зорієнтувати на них більшу
частину суспільства. На етапі реформування суспільних відносин ця мета може
бути досягнута лише шляхом переорієнтації на створення новітньої системи
цінностей відповідно до нових реалій суспільного життя.  Ефективність цього
процесу залежить від того, у якій “площині” масової свідомості: мотиваційно-
смисловій чи виключно інструментальній “розмістились” декларовані цінності.
Якщо цінності політичного режиму стають мотивами діяльності, людина буде
шукати і обов’язково знайде засоби (в тому числі управлінські) їх втілення. Якщо
ж цінності, що декларуються у суспільстві, суперечать цінностям-мотивам, то
вони будуть лише інструментом корпоративних інтересів, які можуть суперечити
загальнонаціональним інтересам.

Теоретична актуальність вирішення проблем формування соціально-
ціннісних засад державного управління передусім зумовлена особливою потребою
у концептуальному визначенні передумов та засобів побудови гуманістичної
суспільно-ціннісної системи демократичного державного управління в сучасній
Україні, а також тим, що ця наукова проблема й досі не стала об’єктом системного
дослідження вітчизняної державно-управлінської науки і, відповідно, не знайшла
адекватного висвітлення в науковій літературі. 

Практична актуальність дослідження проблеми становлення та розвитку
аксіологічних засад державного управління в Україні полягає в тому, що для
більшості вітчизняних політиків та державних службовців і просто пересічних
громадян закономірності формування й функціонування соціально-ціннісних
процесів суспільного розвитку, як і раніше, залишаються сферою стихійних
рішень і ситуативних інтересів. В умовах соціально-політичної трансформації це
може стати причиною стихійного руху суспільних процесів, що вже неодноразово
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призводило до прорахунків і помилок у державній політиці, які можуть мати
тривалі негативні наслідки для України. Це зумовлює необхідність зосередження
уваги на соціально-ціннісних засадах державної політики і державного
управління.

Виявлення цінності особистості є вимогою сьогодення та настановою
управлінської етики. У сучасних умовах професійна діяльність потребує здатних
до саморефлексії, самоконтролю, здійснення вибору особистостей, а управлінські
процеси – вияву поваги до особистості і клієнта, і працівника. З демократизацією
суспільства, з появою нових соціальних викликів формується потреба
переосмислення цінностей бюрократичного середовища виходячи з пріоритетного
статусу людини в соціумі. Тотальна орієнтованість на безособистісність
призводить до нехтування суто людськими вимірами, вагомими моральними
смислами та регуляторами професії.

Багатьма дослідниками особистісне буття державних службовців
розглядається, передусім, як спосіб самореалізації індивіда, уміння виробляти
власне ставлення до дійсності, що виявляється в творчості та відповідальності; а
особистісні виміри етики державного службовця позначають оцінювання
професійно-етичних компонентів діяльності та відносин державного службовця з
точки зору присутності в них особистісних смислів, морального змісту, поваги та
виявлення цінності особистості.

У теоретичній ретроспекції установлено, що безособистісні та особистісні
підходи, персоналістська та інституціоналістська тенденції в розгляді етики
правителів і представників бюрократії присутні в багатьох теоретичних
концепціях. Доведено, що, якщо до Нового часу домінуючим залишався пошук
моделі особистих чеснот правителів, а ідея поєднання інституціонального та
персоналістського підходів лише іноді з’являлася в роздумах теоретиків, то в
Новий час традиція етичного розуміння влади та вияву моральних якостей її
представників поступово замінюється інституціональним трактуванням держави,
пошуком надособистих механізмів підтримки етики державних управлінців.
З’ясовано, що в концепціях бюрократії існує низка різноманітних оцінок
морального потенціалу принципу безособистісності: сприйняття його як морально
бездоганного феномену для бюрократії (Гегель), негативного оцінювання
канцелярщини і формалізму як об’єктивних недоліків бюрократичних інститутів
(К.Маркс), бачення безособистісного бюрократичного середовища як ворожої до
яскравих особистостей сфери (Дж.С.Мілль, Л. фон Мізес).

Концепції шкіл людських відносин та поведінкових наук, екзистенціальної
теорії управління сприяють реабілітації значення людського фактора в управлінні,
гуманізації організаційного середовища та адміністративної діяльності, розробці
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моделей мотивації та лідерства, прийомів управління людськими відносинами,
взаємодіями та комунікаціями. В організаційному середовищі державної служби
існує необхідність доповнити пропозиції науковців цих шкіл (щодо збагачення
змісту роботи, підвищення якості праці, участі працівників в управлінні,
самоконтролю тощо) розробкою програм інституціонального забезпечення
підтримки належного морального клімату та етичної поведінки службовців.
Результати соціологічних студій Ч.Барнарда, Е.Гоулднера, М.Крозьє, Р.Мертона,
Г.Саймона, Ф.Селзніка та ін. свідчать, що впровадження принципу
безособистісності призводить до низки бюрократичних дисфункцій – до
нездатності бюрократії до адаптації, ритуалізму, відсутності гнучкості, нехтування
справжніми цілями організації та перетворення приписів із засобу функціонування
в самоціль, пасивності і конформізму працівників, невміння працювати з
індивідуальними випадками, протидії новаціям і творчим підходам, боязні
приймати самостійні рішення, загострення стосунків між керівництвом і
підлеглими, нехтування неформальними відносинами, утопічного сподівання на
тотальну раціоналізацію дій, недостатньої поваги до особистості. Для цілісного
вивчення діяльності бюрократії ці розробки слід доповнити етичним і
психологічним ракурсом розгляду державно-управлінської проблематики.

На основі аналізу існуючих концепцій бюрократії доведено, що
абсолютизація безособистісних та особистісних підходів на державній службі
призводить до хиб морального характеру, тому актуальним стає пошук моделі
діяльності державного службовця, яка б синтезувала безособистісні та особистісні
підходи.

Сучасні розробки з прикладної, професійної, політичної етики є вагомим
підґрунтям для аналізу етики державного службовця, а нормативно-правова
база, в якій закріплюються етичні засади державної служби, – важливим
теоретичним джерелом дослідження етики бюрократії. В рамках політичної
етики яскраво представлені як особистісні, так й інституціональні підходи,
робляться спроби їх поєднати; таке бачення меншою мірою присутнє в
професійній етиці, що потребує своєї “теоретичної компенсації”. 

В етиці державного службовця як засобі регуляції відображаються
специфічні вимоги моралі, що пов’язані з особливістю праці у сфері державної
служби. Зафіксовано предмет досліджень етики державного службовця як наукової
дисципліни, її місце в системі наукового знання та означені види етики
(прикладна, трудова, ділова, професійна та управлінська), в рамках яких
окреслюється проблематика етики державного службовця. 

Одночасно є можливим конфлікт між загальноприйнятою мораллю й
професійною етикою. Враховуючи вищевикладене, можна зафіксувати настанову
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щодо його вирішення: кожна професія є частиною суспільного організму, яка
покликана йому служити, тому професійно-етичні норми мають відповідати
прийнятим у суспільстві нормам моралі. 

Можна також окреслити концептуальний підхід до аналізу етичних вимірів
проблеми “безособистісне-особистісне” в діяльності державного управлінця.
Зокрема, означено етичні контури проблеми особистості в полі політики: виявлено
вплив особистості на перебіг політичних подій і детермінованість політичної
поведінки моральними переконаннями політичних акторів. При цьому політичні
фігури постають в єдності їхніх безособистісних функціональних характеристик,
що демонструють політичні й управлінсько-адміністративні права та обов’язки, й
особистісних характеристик, що виражають їх ділові та морально-психологічні
якості.

Є важливим здійснити етичне обґрунтування необхідності “компромісу”
безособистісних та особистісних підходів на державній службі. При цьому
персоніфікація на державній службі розглядається в двох напрямах: як
персоніфікація громадян, на яких спрямована діяльність державних службовців
(сприйняття їх як особистостей зі своїм внутрішнім світом і життєвим досвідом та
врахування в державно-управлінських відносинах і діяльності їхніх потреб,
запитів, інтересів, особистісних характеристик), та персоніфікація працівників
(упровадження особистісних підходів у роботу з персоналом державної служби).

Є необхідним акцентувати увагу на необхідності взаємоузгодження
індивідуальної та соціальної етичних площин, відсутність якого призводить до
особистісної роздвоєності, дисонансу між суспільними (публічними) та
особистими (приватними) нормами й цінностями, до рольових і мотиваційних
конфліктів, професійних деформацій, фрустрації особи. Визнання постійного
паралелізму суспільного та персонального, колективного та індивідуального
допомагатиме зробити професійно-етичні настанови частиною ціннісного світу,
переконань, мотивації професіонала, перетворить етику державного службовця із
схеми в дійсний механізм не лише контролю, а й самоконтролю; надасть
можливість наповнити формальні вимоги особистісними смислами й поєднати їх
із почуттєвою гамою переживання цінностей і норм. Без урахування цього етика
державного службовця залишається лише засобом тиску та примусу.

Слід також окреслити методологічний підхід до підтримки етики
державного службовця, який базується на обов’язковому гармонійному сполученні
інституціональних і моральних засобів. Якщо держава прагне реалізувати свою
політику через морально орієнтовану державну службу, вона створюватиме умови,
які полегшать і заохотять етичну поведінку чиновництва, буде виявляти та
підтримувати організаційні структури, що допомагатимуть працівникам

14



виконувати професійно-етичні зобов’язання, брати на себе моральну
відповідальність, підтримувати справедливі й гармонійні професійні відносини. 

Основним завданням інститутів у підтримці етики державного службовця є
не обмеження можливостей для самореалізації та розвитку особи, а скеровування
державних службовців на засвоєння, інтеріоризацію суспільно визнаних
професійних цінностей і моделей поведінки в професії. Суттєвим фактором
підтримки професійно-етичних впливів є також моральнісна саморегуляція,
особисті моральні принципи та моральні чесноти, творче етично огранене
самовираження державних службовців. Практика публічного адміністрування
свідчить про необхідність постійного поєднання й взаємозв’язку між
інституціональними та моральними засобами впровадження гідного управління.

Визначення основних правил поведінки чиновництва є проблема і правовою,
й етичною. Проте змішання суттєво різних способів регуляції та регламентації на
державній службі може призвести або до “тоталітарних” настанов, коли право
перебиратиме на себе функції моралі, або ж до анархіїзації дій державних
службовців – у разі пріоритетності моральної регуляції і нехтування правовою.
Моральні (й професійно-етичні) настанови на державній службі мають ширший,
ніж правові норми, ореол впливу.

Виходячи з того, що узагальнення напрямів розвитку етики державного
службовця дасть змогу “схопити” суспільні віяння, аби осмислено та
методологічно коректно будувати роботу з етизації державної служби, необхідно
окреслити сучасні демократичні тенденції розвитку етики державного службовця.
Цій меті слугує і віднаходження специфічних для української культури рис
адміністративної культури та етики. 

Урахування соціально-історичних, культурних контекстів дає можливість
більш адаптовано й конкретно формувати вимоги до бюрократії та механізми їх
реалізації; розрізнення культурних особливостей та особливостей, які позначають
певний період суспільного розвитку, виявляє глибинні та швидкозмінні ознаки
етики державного службовця й допомагає реалістично формувати стратегії її
реформування; національні особливості позначаються на ступені взаємодії,
балансі інституціональних та особистісних факторів підтримки етики державного
службовця; під час реалізації у сфері виконавчої влади неприйнятих суспільством
норм існує небезпека відриву аксіологічної системи державної служби від
домінуючих суспільних цінностей.

Основою для побудови всієї системи етики державного службовця, її
сутнісним ядром є місія державної служби. Система професійних цінностей
державних службовців вибудовується навколо принципу служіння народу.
З’ясовано, що чітке позначення об’єкта “служіння” задає сценарій взаємодії
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держави з громадянами, вектор спрямованості зусиль державних службовців. Це
дає підстави дисертанту сформулювати місію професії державних службовців
демократично орієнтованих держав.

Деталізувати місію професії, вибудувати цілі державного управління,
запрограмувати зміст та ціннісну наповненість діяльності чиновництва, а отже,
більш конкретно означити вимоги до державних службовців та спрямувати їх
зусилля, дозволяє визначеність національних інтересів. У свою чергу, формування
національних інтересів значною мірою виходить із прийнятої в політиці концепції
особистості, співвідношення суспільного та індивідуального блага, адже
вкладений у поняття “національні інтереси” смисл демонструє ставлення держави
до своїх громадян як до суб’єктів, особистостей чи як до об’єктів впливу та
маніпулювання.

Домінування орієнтованості державної служби на “надання послуг
населенню”, на ефективність (перевагами якої є чітко сформульовані вимоги до
чиновників, кількісні критерії ефективності, усвідомлена оптимізація структури та
параметрів органів державного управління) витісняє на периферію її суспільну
місію, порушуючи тим самим принцип справедливості в діяльності держави та її
інститутів. Цей підхід призводить до руйнації традиційно міцної корпоративної
етики, підриву “психологічного контракту” службовця з державою та принципу
службової лояльності бюрократії. 

Подібних недоліків позбавлена стратегія, що орієнтована на “служіння”: для
неї дуже важливими є питання професійної етики, дотримання справедливості та
рівності, але невідпрацьованими тут залишаються критерії оцінки ефективності
роботи державних службовців, що відкриває поле для низки бюрократичних
деформацій (консерватизму, догматизму, канцелярщини, безініціативності тощо).

Нові тенденції в державному управлінні та потреба у його модернізації
спонукають до встановлення взаємодії двох принципових підходів до призначення
державної служби: орієнтації на служіння, що виражає мету державної служби, та
орієнтації на надання послуг, що підкреслює певний спосіб, механізм служіння.
Доведено, що служіння народу має передбачати необхідність дослуховуватися до
інтересів кожної соціальної групи та кожного громадянина.

Для гуманістичного, демократичного розвитку державної служби необхідно
на паритетних началах поєднувати ідею служіння всьому народу з ідеєю
пріоритету прав та свобод людини і громадянина. Cкладовою реалізації ідеї
служіння в державному управлінні є повага до людини. Моральною свідомістю
висувається вимога “попереднього” поважливого ставлення до особи як до
автономного та раціонального суб’єкта. Встановлено, що реалізація ідеї служіння
на рівні кожного державного службовця потребує пильної уваги до особистісного
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світу працівників, ретельного вивчення мотивів приходу та перебування на
державній службі і пошуку шляхів стимулювання мотивації до доброчесної праці.

На основі етичного аналізу проблеми елітарного статусу бюрократії в
суспільстві виявлено, що розширення участі державних службовців у процесі
прийняття рішень із значимими наслідками дає змогу за функціональним підходом
вбачати в цій професійній групі елітний прошарок суспільства. Це посилює
вагомість підготовленості бюрократії до морального вибору, персональної
відповідальності, професіоналізму, розвинутої комунікативної культури тощо. В
аксіологічному підході елітарність постає як підвищена відповідальність за
виконання професійної місії, при цьому акцент робиться на особистісних якостях
державних службовців. Вказується, що бюрократія може розглядатися як елітарна
група лише при запровадженні синтезованого ціннісно-функціонального підходу,
але конституювання її як еліти призводитиме до низки професійних деформацій та
відриву чиновництва від народу. Тому найбільш конструктивний пошук
демократично орієнтованих і результативних взаємодій можливий на шляху
взаємної поваги та партнерства між громадянами та державними службовцями і
залучення громадськості до процесу публічного адміністрування.

Формування демократичних цінностей державного управлінця як
громадянина впливає на посилення демократичних процесів у державі, в
державному управлінні, тому суттєвої ваги набуває громадянська позиція
державного управлінця. Громадянськість представників бюрократії описана через
їх якості як представників держави, як репрезентантів громадянського суспільства,
як патріотів. Особистісний аспект у реалізації законослухняності виявляється в
етичній коректності застосування правових норм на рівні кожного державного
службовця; громадянська самосвідомість чиновництва підвищує почуття
самоповаги та посилює цінності співгромадянськості й солідарності; морально
наповненим інтегруючим фактором суспільного життя є поєднаний із принципом
гуманізму патріотизм бюрократії.

Професійна діяльність може відігравати як позитивну, так і негативну
(деформуючу) роль у формуванні ціннісного світу та моральності особистості.
Моральні якості, професійно-етичні орієнтири особи справляють вагомий вплив
на успішність професійної діяльності. В понятті професіоналізму на державній
службі обов’язково мають враховуватись одночасно професійні, етичні та моральні
характеристики працівника. Для здійснення адекватної оцінки професійно-
етичних сторін професіоналізму необхідно формалізувати основні професійно-
етичні норми та детально розробити механізми професійно-етичного оцінювання.

У феноменах бе зприст расно ст і , лояльно ст і , толерантно ст і ,
дисциплінованості та дотримання етикету, які, на перший погляд, являють собою
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конкретизацію принципу безособистісності, існують і особистісні виміри.
Зокрема, констатується, що етично чутлива поведінка можлива за умови поєднання
безпристрасності (коли рішення та дії відбуваються незалежно від власних
інтересів та пріоритетів чиновника та від впливу третіх осіб і членів певних груп)
з доброзичливим ставленням до клієнтів. 

Принципи політичної неупередженості та лояльності є важливими
складовими етики державного службовця, однак вони можуть суперечити
суспільним або особистим моральним цінностям службовця, що загострює
питання про межі лояльності та актуалізує пошуки виходу з даного конфлікту.
Гуманістично огранена толерантність у публічному адмініструванні виступає
свідченням не лише рівного ставлення до всіх, а й персоналістського підходу,
поваги до різноманітних стилів життя й терпимості до відмінностей у позиціях.
Дисциплінованість є способом забезпечення реалізації організаційних цінностей;
перетворення її із засобу на цінність і мету функціонування бюрократії веде до
знеособлення та деформації особистості державного службовця. У професійному
етикеті чиновництва оформлюється етична настанова поваги до людини як до
особистості, яка, незважаючи на певні статусні функції етикету, не дозволяє
перейти за межі поцінування людської гідності.

У процесі аналізу відносин державного службовця з громадянами  крізь
призму суспільного, групового та особистісного вимірів вивчаються явища довіри,
професійної честі та корпоративності. Формування довіри та соціального капіталу
є ключовим питанням взаємовідносин влади та суспільного загалу. 

Залежно від ролі агентів взаємовідносин (людина, група людей, народ,
держава – лідер, еліта, держава, супердержава) виокремлюються два види довіри, а
саме: 

1) між пасивним об’єктом та активним суб’єктом; 
2) між активними суб’єктами.
Рівень довіри до державної служби визначається як авторитетом органів

державної служби, напрацюваннями її інституцій, їх репутацією в суспільній
свідомості, так і особистою поведінкою кожного державного службовця;
ствердження довіри між громадянами та чиновництвом у нашій країні неможливе
без переосмислення духовно-моральних підвалин державної служби.

Розгляд феномену «корпоративності чиновництв»а в його цілісності дає
змогу показати амбівалентність її впливів на формування морального клімату
суспільного життя та на організацію професійної діяльності бюрократії. Зокрема,
виявлено, що корпоративність може призводити до вузькопрофесійної замкнутості,
підміни суспільного інтересу корпоративним, кругової поруки та відчуження
влади від народу, однак при нехтуванні груповими професійними інтересами
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деформуються механізми, що упорядковують професійні зв’язки, знижується
результативність діяльності чиновництва. Це дає підстави стверджувати, що
здорова корпоративність як взаємодопомога, професійна солідарність, дотримання
високих стандартів професії є позитивним явищем соціального буття. У цьому
контексті виявлено, що висока оцінка значимості, зовнішнє суспільне визнання дій
і здобутків представників професії, з одного боку, а з другого –  загроза публічного
засудження їх недостойної поведінки, неприйняття таких дій колегами, громадою
здатні утримувати дії службовців у рамках етосу професії.

Особистісна диференціація є неодмінною складовою професійного життя,
тому важливо віднайти таку модель відносин на державній службі, при втіленні
якої від особистої своєрідності “можливо було б очікувати переваг для всіх”.
Визнання рівного права кожного якнайповніше реалізувати себе в професійній
діяльності на засадах моральних цінностей і норм перетворюється у фактор
підтримки справедливості та поваги до особистості. Доведено, що ефективна
державна служба потребує переважання у своєму складі орієнтованих на
самовдосконалення та самореалізацію, самореалізованих морально зрілих
особистостей, адже морально зріла людина доброзичливо налаштована стосовно
інших людей, воліє до створення таких відносин, у яких би своєрідність,
несхожість розглядалися як взаємна перевага, принципово визнає відмінності за
повноправну конструктивну форму взаємодії. 

Професійна самореалізація державного службовця може бути розглянута як
його професійне самовизначення та професійна актуалізація, формування про-
фесійної ідентичності, що базуються на “Я-концепції” людини. Аргументується
теза, що на державній службі особа відчуває себе самоактуалізованою, якщо в
професійній діяльності вона бачить власне покликання, може розкрити свої
здібності, працювати творчо, із самовіддачею. На основі аналізу операціонального,
мотиваційного та смислового аспектів професійного функціонування доведено, що
повноцінна професійна самореалізація передбачає гармонійне їх поєднання.
Розглядається явище професійної гідності, яка має значний моральний потенціал
для саморегуляції поведінки чиновництва.

Можна визначити чинники, що сприяють підвищенню якості трудової
діяльності, задоволенню від праці, моральному комфорту та злагоді державних
службовців з організацією, – покращання умов та організації праці, гармонізація
відносин у колективі, належне ставлення до засобів праці, відчуття соціальної
значимості свого трудового внеску, підвищення відповідальності, творчого
характеру, зацікавленості роботою тощо.

Слід зазначити, що притаманна державній службі жорстка ієрархічна
структура ускладнює, а строга заданість поведінки унеможливлює розробку й
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упровадження творчих підходів, результатом чого стає відсутність гнучкості,
неспроможність до швидких нововведень. 

Творчість на державній службі уможливлюється за умов існування певної
свободи дій, партнерських відносин з громадськістю, сприятливої атмосфери в
колективі, впровадження сервісного підходу, децентралізації повноважень,
функціонування мережі професійних інститутів та асоціацій державних
службовців, об’єктивного оцінювання внеску працівників у діяльність організації,
обумовленості кар’єрного просування вагомістю трудових внесків, у тому числі
ступенем новаторства тощо. 

Слід звернути увагу на важливості підготовленості, особистої
налаштованості службовців на використання творчих підходів у діяльності, при
цьому готовність персоналу до застосування творчих підходів має діагностуватися,
враховуватися під час прийому та просування на державній службі, розвиватися в
процесі трудової діяльності. Оптимізувати потенціал працівників здатна також
продумана розстановка кадрів. Зазначено: щоб не порушити прав людини,
творчість вимагає певних морально-етичних регламентів, що повною мірою
стосуються діяльності керівництва на державній службі. Описані нові професійно-
етичні проблеми, які постають в епоху інформатизації, та зафіксовані кардинально
нові етичні вимоги до творчої діяльності професіоналів, які виникають у цій
ситуації. 

Важливими є також сутність і тенденції розвитку професійної
відповідальності як основи особистісного морального статусу державного
службовця. У процесі втілення принципу реагування державні службовці несуть
відповідальність як підпорядкованість політичному керівництву, представникам
законодавчої влади. Виявом підзвітності як підкорення вимогам закону та
адміністративного апарату часто виступає виконавча сумлінність, якій
притаманна низка недоліків, пов’язаних із її суворою регламентацією,
зовнішнім контролем, спрямованістю лише на виконання тих чи інших
інструкцій, розпоряджень, наказів; тому наслідком виконавчої сумлінності
можуть бути як відповідальні дії, так і безвідповідальність. 

Професійна відповідальність як відданість професійній етиці та установка
на дотримання норм професійно-етичного кодексу демонструє налаштованість
на реалізацію місії професії та внутрішню самодисципліну й самоконтроль.
Однак лише в ситуації, коли працівник дотримується належного в професії
свідомо й добровільно, орієнтуючись на моральні цінності, професійна
відповідальність досягає рівня моральної відповідальності професіонала.
Виявлено низку інституціональних і моральних факторів стимулювання
моральної та професійної відповідальності бюрократії: децентралізація

20



управління, зниження рівня ієрархії, стратегія надання послуг, визначені
свобода дій, участь в управлінні, ефективні колективні взаємодії, розвиток
людського потенціалу працівників. Аналіз явищ персональної та колективної
відповідальності державних службовців дав підстави стверджувати, що сучасні
стратегії публічного адміністрування мають за мету поряд із стимулюванням
особистої відповідальності бути каталізаторами почуття колективності.
Зазначається, що демократизація суспільства потребує також реалізації
діалогічної відповідальності між державою та громадянами.

Важливим аспектом реалізованості особистості на державній службі є
питання ґендерної складової самореалізації. Істотних змін зазнає модель
самовизначення, яка в минулому мала здебільшого маскулинний характер, а жіночі
особливості морального та професійного становлення й реалізації, зазвичай,
ігнорувалися. Нині визнаються рівні можливості для різних шляхів самореалізації,
орієнтованих на “жіночі” або “чоловічі” цінності. 

Разом з тим, виявлення цінності особистості в різних її вимірах надасть
можливість для більшої самореалізації кожного службовця, гармонізуватиме
відно сини між чиновництвом і укра їнськими громадянами та у
внутрішньопрофесійній сфері державної служби, сприятиме підвищенню
ефективності діяльності бюрократії. Так, державна служба України матиме нові
імпульси розвитку, якщо особливості традиційної рольової поведінки чоловіків
(незалежність, директивність, проблемно-орієнтований стиль керівництва,
орієнтація на успіх, лідерство) і жінок (пластичність, гнучкість, відкритість у
взаєминах, орієнтованість на міжособистісні взаємовідносини, схильність до
демократичного стилю керівництва) будуть ефективно використовуватися,
доповнюючи одне одного.

Етика державного службовця постає як вид прикладної етики (акцент
робиться на прагматичній і спеціалізованій спрямованості, технологічних
ракурсах, існуванні відкритих дискусійних питань), трудової етики
(наголошується на цінності трудової діяльності бюрократії), ділової етики
(аналізується етичність технологій виконання справ), професійної та управлінської
етики (виявляються етичні цінності та норми професійної, управлінської
діяльності). У професійній моралі державних службовців відображаються
стихійно виниклі принципи, норми, правила поведінки професійної спільноти, у
професійній етиці державного службовця – свідомо сформована та
інституціонально підтримана ціннісно-нормативна етична система професіонала.

Етика державної служби – це інституціональна етика, яка випливає з місії та
філософії державної служби й презентує систему її взаємозалежних професійно-
етичних цінностей, принципів, норм і механізмів їх підтримки. Етика державного
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службовця – це заснована на усвідомленні професійного призначення та ціннісних
засад державної служби система професійно-етичних принципів і норм, які
відображаються у свідомості державних службовців, орієнтують і регулюють їх
відносини та діяльність у сфері державної служби.

Для плідних професійно-етичних студій набув подальшого розвитку
категоріальний апарат етики державного службовця, зокрема осмислені феномени
та уточнені такі поняття, як “довіра до влади”, “групове мислення чиновництва”,
“корпоративність”, “професійна відповідальність”, “творчість державного
службовця” тощо.

Теоретичний аналіз виявив як позитивний потенціал принципу
безособистісності (чітке, раціонально обґрунтоване окреслення поля компетенції
та правил взаємодії), так і його “вузькі місця” (байдужість, відсутність гнучкості та
творчих підходів у роботі, утруднення самореалізації, демотивація й деформація
особистості державного службовця тощо). Втілення в державно-управлінську
діяльність особистісних підходів, крім позитивних впливів, містить у собі певні
небезпеки, зокрема при цьому може порушуватися принцип справедливості у
взаємодіях із громадянами або колегами, розмиватися єдині для державних
службовців стандарти поведінки, службові відносини підмінятися особистими,
підбір і просування персоналу здійснюватися за особистою відданістю,
практикуватися суб’єктивізм, непотизм, клановість, фаворитизм тощо. Тому слід
відшукувати можливості для взаємного доповнення цих принципів та побудови
нової моделі діяльності державного службовця, яка б синтезувала безособистісні
та особистісні підходи.

Персоніфікація на державній службі має здійснюватися у двох напрямах:
урахування потреб, запитів, інтересів, особистісних характеристик громадян, на
яких спрямована професійна діяльність державних службовців; упровадження
особистісних підходів у роботі із персоналом державної служби.

Сучасне публічне адміністрування потребує адресної наближеності до
громадянина, в іншому випадку організаційна діяльність неефективна, стагнаційна
та нелегітимна з позицій громадськості. При цьому при здійсненні професійної
діяльності передбачається врахування чиновниками як соціально-групових, так і
особистісних “рис” громадянина-клієнта; зважання на його реальні
характеристики, потреби, потенціал, можливості тощо. Персоніфікація
громадянина виражається у співчутливому, доброзичливому, поважливому
ставленні та вимагає від державного службовця чутливості до запитів
громадськості, толерантності, розвинутої комунікативної культури, вміння
знаходити етично виправданий компроміс, здатності до самостійного вибору й
здійснення етичної експертизи рішень. 
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Втілення безособистісних підходів у роботі з персоналом державної служби
призводить до неефективного використання людського потенціалу, витіснення з
професійного середовища яскравих особистостей, провокування морально-
психологічного опору співробітників такій практиці, стагнації державного
управлінн я . Особистісні підходи до працівників надають можливості для
ефективного використання їхнього потенціалу та особистісної самореалізації,
оптимізації колективних взаємодій, комунікацій і покращання морально-
психологічного клімату в колективах . Затребуваним при цьому стає державний
службовець ініціативний, із вираженою власною позицією, який виявляє повагу до
інших, здатний гнучко реагувати на ситуації, приймати виважені рішення та нести
особисту відповідальність за їх реалізацію.

Виявлено сучасні демократичні тенденції становлення та функціонування
етики державного службовця, що формуються під впливом суспільних
перетворень у нашій країні, такі як посилення впливу суспільної моралі на етику
державного службовця, нове розуміння соціального призначення професії,
становлення персоналістської культури, розширення кола суб’єктів формування
етики державного службовця, поєднання в аксіологічній системі бюрократичних і
демократичних цінностей, антикорупційна спрямованість, демократизація та
унормування відносин “керівник - підлеглий”, поєднання інституціональних і
моральних механізмів регуляції етики державного службовця.

Особистість і зовнішнє середовище справляють постійні взаємовпливи,
зумовлюють взаємний розвиток, тому рівнями підтримки етики державного
службовця є: суспільство, зрілі громадянські інститути, активна громадськість;
демократично орієнтована держава; раціонально вибудоване середовище
державної служби та її конкретних установ (організацій); етично налаштовані
трудові колективи; сформовані професійні співтовариства державних службовців;
морально зрілі особистості професіоналів-службовців.

Для здійснення підбору та підтримки на державній службі кращих
працівників важливого значення набувають розробка та обґрунтування системи
о сновних вимог до професійно-етичних якостей державного службовця.
Смисловим ядром, навколо якого вибудовується ця система, є принцип служіння
народові. При цьому державний службовець здійснює місію служіння через
державну організацію. Сьогодні формується нова парадигма державної служби,
яка об’єднує ідеї служіння й обслуговування суспільства, виходячи з якої
призначення української державної служби може виражатися у формулі:
“Державні службовці служать народу України та кожному його громадянинові, (у
тому числі) задовольняючи його потреби в послугах держави”.
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Чиновництво (державна служба в цілому) служить усім громадянам
держави, тому воно має дослухатися та вирішувати проблеми кожної соціальної
групи, кожного громадянина, при цьому не порушуючи прав та інтересів інших
членів суспільства й забезпечуючи гармонійну цілісність державного організму. Це
стає можливим при побудові відносин соціального партнерства, реалізації
діалогових взаємодій між державними інститутами та громадськістю.

До основних вимог професійно-етичних якостей державного службовця
належать, зокрема, орієнтованість на служіння народу та дотримання прав і свобод
громадянина, повага, відповідальність, професіоналізм, законослухняність,
наявність активної громадянської позиції, патріотизм, безпристрасність, політична
неупередженість, лояльність, толерантність, дисциплінованість, дотримання
професійного етикету тощо. 

Конституювання бюрократії як еліти має суттєві небезпеки, які виражаються
у нездатності чиновництва відображати та задовольняти соціальні запити
громадян, у зниженні професіоналізму та вузькій корпоративності. Найбільш
конструктивний пошук демократично орієнтованих та результативних взаємодій
можливий на шляху взаємної поваги та залучення громадян до процесу публічного
адміністрування. При визначенні рівня професіоналізму державного службовця
мають обов’язково оцінюватися його особисті професійно необхідні моральні
якості та дотримання ним професійно-етичного кодексу.

Для гуманістично налаштованого та результативного державного управління
важливим стає пошук шляхів взаємоузгодження суспільних, групових та
особистісних аспектів діяльності державного службовця. Взаємодії суспільно
значимих та особистісних ракурсів діяльності чиновництва, опосередкованих його
груповими інтересами, яскраво виявляються в явищах довіри, професійної честі та
корпоративності. Довіра громадян до влади відображає узгодженість інтересів
професійної групи з інтересами суспільства та здатність влади презентувати й
реалізувати потреби і цінності загалу, враховуючи при цьому інтереси окремих
соціальних груп, громадян. Відносини довіри в Україні зміцнюватимуться, якщо
відбуватиметься зміна цінностей і характеру взаємодії бюрократії з громадянами.

Корпоративність у крайніх своїх формах виявляється в абсолютизації
групового інтересу, відірваності бюрократії від потреб народу, звуженому баченні
фахових завдань, фрагментації професійної моралі, сповідуванні професійного
егоїзму. Водночас вона здатна згуртовувати групу на вирішення професійних
завдань, підтримати почуття професійної честі, запустити функціонування
репутаційних механізмів підтримки етики державного службовця.
Корпоративність на державній службі справляє позитивні впливи на державно-
управлінські процеси за умови поєднання інституціональних механізмів
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підтримки етики державного службовця, ефективного особистого самоконтролю
представників бюрократії і самоконтролю професійної групи із зовнішнім
суспільним контролем над владою.

Стратегія управління конфліктами інтересів, реалізація якої конче необхідна
українській державній службі, у професійно-етичній площині вимагає чіткої
фіксації професійно-етичних принципів і норм, покладання відповідальності за
здійснення професійно-етичних програм та управління конфліктами інтересів на
певні структури або органи-координатори, наявності радників (омбудсменів),
навчання службовців сценаріям належної поведінки в таких конфліктних ситуаціях
тощо. Залучення моральних і професійно-етичних чинників до запобігання
конфліктам та їх урегулювання допоможе більш ефективно вирішувати цю
проблему.

Гармонізація групових та особистісних аспектів внутрішньо-професійного
життя державного службовця уможливлюється за умов: налагодження
сприятливого морального клімату в установах (організаціях) та забезпечення
морального комфорту співробітників, запровадження ефективних, морально
коректних практик лідерства та командної діяльності, формування культури
підлеглості й реалізації колективних взаємодій, що базуються на повазі та визнанні
особистої гідності кожного працівника. Здатність державних службовців виявляти
особисту позицію в групових взаємодіях, спроможність групи враховувати цю
позицію також є перспективним напрямом вибудовування етично обґрунтованих
внутрішньопрофесійних відносин. Долати домінування групового мислення
допомагають запровадження в державно-управлінську діяльність прозорості,
етично обґрунтованих вимог до керівників, удосконалення процедур прийняття
рішень та розподілу обов’язків і ролей, постійна увага до професійно-етичного
боку діяльності державних службовців.

Розгляд моральнісних смислів професійної діяльності в життєвому полі
самої особистості службовця дозволяє побачити переломлення суспільних і
групових інтересів крізь його особисті інтереси. Ефективне публічне
адміністрування потребує переважання у своєму складі орієнтованих на
самовдосконалення й самореалізацію та самореалізованих морально зрілих
особистостей. Самоідентифікація з особистісним статусом, формування відчуття
професійного покликання та професійної гідності державного службовця
пов’язані з його роллю активного суб’єкта професійних взаємодій. Вищими
формами професійної самореалізації постають творчість у професії, професійна та
моральна відповідальність. Ґендерна самореалізація надає можливість для більшої
самореалізації кожного службовця та є одним із чинників, що гармонізують
державне управління. Лише гармонійне поєднання інституціональних впливів
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(через які держава та професійне співтовариство створюють гарантії належної
поведінки чиновництва) та моральнісних чинників (моральнісної саморегуляції,
особистих моральних принципів та чеснот, творчого етично ограненого
самовираження державних службовців) даватиме змогу ефективно формувати та
підтримувати етику державного службовця.

Широке впровадження моральної регуляції у сфері виконавчої влади
можливе за умов посилення уваги до особистісного компонента державної служби,
культивування поваги до особистостей громадян, на яких спрямована діяльність
державних службовців, та особистостей працівників державних установ; підбору
та просування кадрів з урахуванням не тільки професійно-етичної, а й моральної
складової професіоналізму; акцентування уваги на моральних підставах кодексу
поведінки в процесі його розробки й упровадження; входження в практику
державної служби низки засобів, що активізують (через професійно-етичне
навчання, розширення сфери свободи й особистої відповідальності державних
службовців і т.ін.) інтеріоризацію етичних настанов професії.

Інституціональні впливи мають значний управлінський потенціал для
підтримки етики державного службовця. Побудова на державній службі України
етичної інфраструктури сприятиме створенню етичного режиму, здійсненню
системного управління етикою державного службовця (планування етичної
роботи, мотивації чиновництва на вияв етичної чутливості, моніторингу етичного
клімату в державних організаціях, етичного аудиту та оцінки діяльності державних
службовців, управління конфліктами та коригування поведінки, санкціонування
неналежної поведінки та позбавлення недоліків).
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1.2. Етичні стандарти як дієвий інструмент запобігання корупції

Проблема ефективної протидії корупції належить до найбільш гострих і
складних завдань, що стоять нині перед українською державою. Корупція
породжує недовіру громадян до влади, загрожує економічному та соціальному
прогресу України, руйнує традиційні культурні та моральні засади розвитку
суспільства, згубно впливає на духовний вектор генезису соціуму, підсилює
ідеологічну кризу, в умовах якої розвивається наша держава, вражає життєво
важливі інститути суспільства, одним із яких, безперечно, є державна служба.

Корупція у сфері державної служби України провокується багатьма
причинами, серед яких слід визначити наступні: недостатній рівень матеріального
забезпечення та соціальних гарантій державних службовців, непрозора процедура
конкурсу на заміщення вакантних посад, надмірна залежність державної служби
від розстановки політичних сил, взаємопроникнення бізнесу і влади тощо. 

Усе це призвело до функціонування державної служби в умовах значної
кількості корупційних ризиків. Серед них перше місце належить недоброчесності
державних службовців: здійснюючи свою професійну діяльність, вони керуються
власними етико-психологічними установками, моральними цінностями та
переконаннями, рівнем правової культури, які нерідко є недостатньо високими або
й занепадницькими. Проблему поглиблює відсутність чіткої державної ідеології та,
як наслідок, – ідеологічної визначеності державної служби. Такий стан речей
створює передумови виникнення соціальної напруги, провокує загрози для
національної безпеки держави, деформує моральність суспільства, створює
негативні стереотипи щодо державної служби тощо. Очевидно, що проблема
корупції на державній службі України набуває загальнонаціонального масштабу, а
тому потребує комплексного підходу до її розв’язання, наукового забезпечення всіх
напрямків запобігання та протидії корупції.

Разом з тим, сутність корупції не може бути розкрита лише академічно чи
законодавчо: дане поняття відображає також соціальні, психологічні та системні
аспекти. Тому корупцію необхідно трактувати і як соціальний феномен, і
психологічний ноумен, і як систему.

Припущено, що повне розуміння сутності корупції можливе лише за умови
розкриття факторів впливу на неї, причин даного явища, а також його наслідків. У
цьому контексті встановлено, що корупцію провокують три групи факторів: 1) за
характером детермінуючого впливу (соціальні передумови, причини та умови
корупції); 2) за притаманністю державам за рівнем їх розвитку; 3) за сферами
поширення та змістом (політичні; економічні; організаційно-управлінські; правові;
ідеологічні; морально-психологічні). Окрему увагу зосереджено на ідеологічних
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факторах та обґрунтовано, що визначення національної ідеї, а через неї ідеології
державної служби, – це основа формування антикорупційної політики держави,
яка, в свою чергу, є каталізатором формування ідеологічної складової розвитку
державної служби.

Сучасні причини розвитку та поширення корупції в Україні полягають у
відсутності політичної та економічної стратегії формування нового суспільного
ладу, позитивних перетворень у сфері діяльності управлінського апарату,
застосування командно-адміністративних методів управління, дублювання
управлінських функцій різними органами державної влади, відсутності чіткої
системи надання якісних управлінських послуг тощо.

Можна сформулювати перелік наслідків корупції відповідно до класифікації
факторів корупції за сферами поширення та змістом, а саме: девальвація
суспільних цінностей та деформація політичної системи; зростання рівня
криміналізації суспільства; тінізація економіки; дестабілізація законодавства;
ослаблення авторитету правоохоронної системи та незалежності судової влади;
гальмування розвитку демократії; формування цінностей, у яких корупція –
прийнятний ментальний елемент; ослаблення антикорупційної політичної волі.

Досліджуючи історичний аспект еволюції корупції як суспільного явища
встановлено, що у системі суспільних відносин давніх Шумеру та Вавилону
корупційні правопорушення карались матеріально, дисциплінарно та смертною
карою, проте залишались частиною моральних суспільних установок. У Давньому
Єгипті корупція засуджувалась релігійними культами, відкидалась моральними
установками. Корупція в Давній Індії засуджувалась у межах власної країни, але
заохочувалась як засіб розширення державних кордонів та зміцнення владного
впливу. У Давньому Китаї ідеологія конфуціанства фактично узаконила корупцію
на державній службі. Розвиток корупції у період античності яскраво ілюструють
давньогрецькі міфи. У Давньому Римі, попри законодавче урегулювання та
превентивні антикорупційні заходи, корупція сприймалась суспільством як
належне на тлі занепадницької моралі. Давньоримські корупційні традиції
знайшли своє відображення у культурі й моральних засад римських провінцій і
Візантійської Імперії. В останній корупція трансформувалась у посередницьку та
продовжувала існувати як елемент морально-ідеологічних орієнтирів суспільства.
В Європі корупція вкоренилась у період Середньовіччя. В епоху Відродження вона
характеризувалась як використання публічних можливостей у власних інтересах.
Просвітництво ствердило ідеологію суспільного договору, на тлі якого корупція
трактувалась як неприпустиме порушення суспільної моралі. 

Витоки «української» корупції знаходимо у давньоруській культурній та
моральній спадщині, значною мірою запозиченій у Візантії. Апогею розвитку
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явище корупції на українських землях досягло у період їх перебування у складі
царської Росії. У радянський період корупція набуває латентного характеру в
зв’язку із застосуванням до корупціонерів жорстких мір відповідальності, але
залишається поширеним суспільним явищем.

З метою виявлення найбільш раціональних та ефективних засобів
запобігання і протидії корупції у розвинутих країнах світу, слід вивчити
антикорупційні системи окремих країн, у яких рівень корупції є незначним.
Встановлено, що характерними рисами запобігання і протидії корупції у
Німеччині та Великобританії є наступні: 

1) чіткий розподіл видів корупції за сферами її прояву та схемами вчинення
корупційних правопорушень; 

2) одночасне застосування превентивних та каральних антикорупційних
заходів;

3) формування у соціумі несприйняття корупції на рівні суспільної
свідомості; 

4) сталі історичні традиції нормативно-правового забезпечення запобігання і
протидії корупції; 

5) ефективна система антикорупційних органів. 
Для антикорупційної системи США притаманні стабільність і відносна

досконалість нормативно-правової бази; залучення до процесу протидії корупції
практично усієї ієрархії державного управління; тісний взаємозв’язок нормативно-
правових і морально-етичних засад державної служби. Система запобігання і
протидії корупції у Сінгапурі є цілеспрямованою та стратегічно зорієнтованою.
Широке коло антикорупційних заходів здійснюється злагоджено завдяки чіткому
розподілу обов’язків між антикорупційними структурами, високому рівню
морального переконання державних службовців та чітко визначеній
антикорупційній державній ідеології. 

Саме ці основні охарактеризовані риси є важливими і для України, тому
вивчення передового досвіду держав, яким вдалось мінімізувати корупцію,
необхідне для створення не менш ефективної та продуктивної системи запобігання
і протидії корупції у нашій країні, зокрема на державній службі.

Окремі із принципів соціальної держави і громадянського суспільства
можуть виконувати роль принципів запобігання і протидії корупції. Ілюстрацією
зв'язку між процесами зміцнення інституту державної служби та протидії і
запобігання корупції доведено, що принципи державної служби сприяють
запобіганню і протидії корупції. 

Проаналізувавши окремі міжнародні нормативно-правові акти і наукові
дослідження щодо принципної антикорупційної бази, встановлено, що до
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принципів запобігання і протидії корупції застосовують науковий, практичний,
нормативно-правовий підходи. При цьому поза увагою залишається морально-
ідеологічна площина запобігання і протидії корупції, хоча Українська держава
сьогодні розвивається в умовах морально-ідеологічної кризи. 

Із урахуванням цього зроблено припущення, що мораль є об’єктивним
феноменом, суб’єктивне наповнення якого визначає рівень моральності індивіда,
його моральні принципи, який він із повсякденного життя переносить у
професійну сферу. Для державних службовців керування моральними принципами
у своїй діловій активності тим більше актуальне питання, оскільки лише
високоморальний чиновник здатен протистояти корупції, ризики виникнення якої
на державній службі надзвичайно високі. У контексті досліджуваної проблеми
автором сформульована моральна складова морально-ідеологічних принципів
запобігання і протидії корупції складається із дев’яти основних постулатів,
дотримання яких дає можливість державним службовцям не переступати межу
моральності та протистояти корупції, тим самим зміцнюючи позиції державної
служби та довіру до неї громадян, а також підвищувати імідж держави на
міжнародному рівні.

Виділено такі засоби запобігання і протидії корупції: політичні, економічні,
нормативно-правові, організаційні, кадрові, морально-ідеологічні. Визначено, що
їх ефективному застосуванню перешкоджають такі проблеми: політичних засобів –
залежність кадрового забезпечення місцевих органів виконавчої влади від
політичних процесів і розстановки політичних сил; економічних засобів –
економічні кризові явища, низький рівень зарплати державних службовців зі
значним розривом між середньодержавним і регіональним показниками;
недосконала схема декларування доходів і витрат державних службовців;
нормативно-правових – вузьке коло антикорупційного законодавства прямої дії та
його недосконалість; організаційних – виявлення незначних порушень у діяльності
державних службовців, низький рівень гласності;  кадрових – недостатній
професіоналізм окремих держслужбовців; морально-ідеологічних – морально-
ідеологічна незрілість та криза українського суспільства.

Одночасно слід визначити напрями запобігання і протидії корупції на
державній службі за допомогою морально-ідеологічних засобів, сформульовано
основну мету і пріоритетні завдання застосування морально-ідеологічних
антикорупційних засобів, названо шляхи їх реалізації.

Значна увага при визначенні напрямів запобігання і протидії корупції
концентрується у с ф е р і державної служби, у якій концентрується багато
корупційних ризиків. 
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З метою їх нейтралізації пропонуються до впровадження різноспрямовані
заходи, а саме: адаптація державної служби України до стандартів ЄС; створення
прозорої системи вступу і просування по держслужбі; визначення інформації, яку
органи державної влади зобов’язані зробити доступною для фізичних та
юридичних осіб; розробка та впровадження диверсифікованої системи
громадського контролю за діяльністю органів державної влади; мінімізація
контактів чиновників з громадянами за допомогою мережі Інтернет; створення
ефективної системи протидії корупції з настанням негативних соціальних та
службових наслідків; зменшення числа «хабаромістких» функцій органів
виконавчої влади – розпорядження коштами, видача довідок, дозволів тощо; чітке
законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень; оптимізація
чисельності державних структур; удосконалення контролю за достовірністю
декларування держслужбовцями доходів та витрат, зокрема, законодавче
закріплення фінансового контролю близьких осіб підзвітних суб’єктів;
формування єдиної міжвідомчої комп’ютерної інформаційної системи для обліку
відомостей щодо фактів корупції та корупційних діянь, з правом доступу до неї
усіх правоохоронних та інших органів влади; закріплення обов’язку державного
службовця звільнятися з посади у разі обрання у представницькі органи; усунення
функціональних конфліктів на державній службі; використання у дозвільних
процедурах «позитивного адміністративного мовчання»; удосконалення процедури
атестації державних службовців шляхом доповнення її попереднім тестуванням з
метою об’єктивної, прозорої оцінки рівня професійної підготовки, кваліфікації,
фахових знань; запобігання соціальним передумовам і причинам корупції;
формування престижу правомірної поведінки держслужбовців; забезпечення
справедливої оплати праці державних службовців. 

Сутність морально-ідеологічних антикорупційних заходів, принципи їх
формування та реалізації, мета, завдання, механізми та очікувані результати
застосування даних заходів можуть визначені у спеціальній програмі реалізації
морально-ідеологічних антикорупційних заходів. У ній визначено основну мету
функціонування морально-ідеологічних антикорупційних засобів – сприяння
запобіганню і протидії корупції у всіх сферах суспільних відносин шляхом
морального відродження та ідеологічного становлення народу.

Встановлено тактичні цілі для виконавців Програми, через які
досягатиметься основна мета застосування морально-ідеологічних
антикорупційних засобів, а саме: забезпечення свободи слова та розвитку засобів
масової інформації; підвищення рівня професіоналізму в сфері державної служби;
формування та поширення консолідуючої національної ідеї та визначення
загальнодержавної ідеології; формування ідеології державної служби; формування
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антикорупційного іміджу державної влади; пропаганда та утвердження
гуманістичних і правових ідей, національних духовних цінностей, високих
моральних особистісних та суспільних установок, законослухняного та
правомірного способу життя; етизація та кодифікування норм і правил службової
поведінки; створення та застосування ефективної антикорупційної соціальної
реклами; підвищення рівня громадянської та правової свідомості, демократизація
усіх сфер суспільного життя; духовне та культурне відтворення народу,
відродження народної та національної історичної пам’яті; виховання патріотизму;
ведення антикорупційної освітньої та просвітницької роботи. 

Разом з тим, необхідно уточнити понятійно-категорійний апарат, а саме:
 поняття «засіб запобігання і протидії корупції» може бути визначено як

інструмент, за допомогою якого здійснюється вплив на явище корупції в
превентивному напрямку та напрямку протидії їй у всіх суспільних сферах,
зокрема, у сфері державної служби;

 «морально-ідеологічні засоби запобігання і протидії корупції» - це сукупність
моральних та ідеологічних інструментів, за допомогою яких безпосередньо або /
і опосередковано здійснюється запобігання і протидія корупції.
Разом з тим, хабарництво – це вужче поняття, ніж корупція, воно є похідним від

неї, її найпримітивнішим та найдревнішим проявом. Лобізм у «чистому» вигляді не є
корупцією, це система посередницьких відносин між владою та суспільними групами;
але в межах певної країни лобізм та корупція переплітаються, утворюючи негативний
феномен - «корупційний лобізм».

Узагальнення досвіду запобігання і протидії корупції на державній службі в інших
країнах дало змогу припустити, що вітчизняна антикорупційна практика у сфері
держаної служби стала би значно ефективнішою, якби: базувалась на принципі
«чотирьох очей» при прийнятті управлінських рішень (важливі управлінські рішення
повинні прийматися двома або кількома державними службовцями); передбачала
недопущення до контактів із громадськістю державних службовців, запідозрених у
корупції, та обов’язкову реєстрацію державних службовців, які вчинили корупційне
правопорушення, а також позбавлення пенсійного забезпечення та інших соціальних
пільг і гарантій тих держслужбовців, які хоч раз були притягнуті до відповідальності за
корупцію. При цьому основним превентивним напрямком запобігання і протидії
корупції має стати формування у свідомості членів суспільства в цілому та державних
службовців зокрема негативного ставлення до корупції та абсолютного несприйняття її
як моделі поведінки.

Можна також визначити такі моральні принципи запобігання і протидії корупції:
свобода вибору – кожен індивід особисто обирає свою моральну позицію; моральний
імператив – незастосування корупції у відносинах з іншими; особиста мужність у
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протистоянні корупції; відповідальність, яка виконує превентивну роль щодо корупції;
альтруїзм – самопожертва у професійній діяльності щодо можливості отримати
незаконні доходи заради збереження престижу державної служби; праця задля спільного
добра – відмова від наднормової частини суспільних благ, отриманих шляхом
корупційних діянь; гуманізм як основа здатності протистояти корупції; моральний
патріотизм – внутрішнє вболівання за батьківщину та реальні антикорупційні дії;
чесність – держслужбовець навіть при неповному задоволенні власних потреб не
посягає на незаконну вигоду.

Слід також визначити такі ідеологічні антикорупційні принципи – законність,
справедливість, ідеологічний патріотизм, професіоналізм, порядність. Ідеологічна
законність базується на внутрішньому законі як сукупності моральних установок і
переконань щодо правильності своєї ідеологічної позиції. Справедливість означає, що
адекватна відповідальність за здійснені корупційні правопорушення повинна наставати
не залежно від їх виду, форми, масштабу, але від останніх залежатиме суворість
покарання. Ідеологічний патріотизм передбачає дотримання цінностей чесності і
добропорядності, при яких поняття «патріот» і «корупціонер» – взаємовиключні.
Професіоналізм: індивід, який поважає себе як професіонала, ніколи не вчинятиме
корупційних дій. Порядність як моральна категорія передбачає законослухняність,
відповідальність, виховання у собі патріотизму, прагнення до професіоналізму.

Виокремлено такі проблеми запобігання і протидії корупції на державній службі:
етичного характеру, політична, нормативно-правова, організаційна, економічна,
кадрового забезпечення, морально-психологічна, монополізму (корупційного
лобіювання, дефіциту, відсутності гласності). Відповідно до них досліджено проблеми
застосування політичних, економічних, нормативно-правових, організаційних,
кадрових, морально-ідеологічних засобів запобігання і протидії корупції.

Аналіз нормативно-правового забезпечення морально-ідеологічних
антикорупційних засобів дає змогу розділити його на нормативно-правові акти прямої
та опосередкованої дії, а також розкрити його переваги (достатнє кількісне підґрунтя,
відповідність вимогам часу) і недоліки (недосконалість основних понять
законодавства та невизначеність механізмів доведення вчинення окремих
корупційних правопорушень; невизначеність контрольного та координаційного
механізмів у ієрархії суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та
протидії корупції; неузгодженість окремих строків, визначених для притягнення до
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та усунення його
наслідків, із кодифікованими законодавчими актами тощо).

Можна також здійснити класифікацію заходів антикорупційного характеру на
державній службі за напрямками впливу за такими групами: адаптаційні, забезпечення
прозорості та гласності, каральні, організаційно-управлінські, правові, превентивні,
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соціально-економічні. Найважливішим напрямком запобігання і протидії корупції на
державній службі на практиці можна вважати підвищення рівня матеріального
добробуту та соціального забезпечення держслужбовців. Недооціненою у процесі
запобігання і протидії корупції залишається роль моральності та ідейних переконань,
тоді як очевидною є необхідність комплексного застосування антикорупційних заходів
морально-ідеологічного характеру разом із заходами іншого характеру.

Можна також визначити основну мету застосування морально-ідеологічних
засобів запобігання і протидії корупції як сприяння запобіганню і протидії корупції у
всіх сферах суспільних відносин шляхом морального відродження та ідеологічного
становлення українського народу. Визначено дванадцять пріоритетних завдань
застосування морально-ідеологічних антикорупційних засобів, у межах реалізації яких
прописані конкретні заходи.
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1.3. Вимоги до професійно-етичних якостей державних службовців

Розробка теоретичних основ етичної поведінки і процесу її формування
(зокрема, у державних службовців) грунтується на засадах системного підходу,
теоріях соціальної поведінки і соціальної взаємодії, психології спілкування і
відносин, організації колективної діяльності. 

Вибір названих теоретичних систем зумовлений низкою обставин: вони
представляють соціальну поведінку в контексті нормативної моделі суспільства як
соціальної системи, що завдяки моралі (цінностям і нормам) об’єднує в єдине ціле
індивіда, суспільні інститути й суспільство; ключові поняття “взаємодія” і “роль”,
що розкривають сутність соціальної поведінки як соціально-психологічної
взаємодії, дають змогу виявити механізм формування етичної професійної
поведінки державних службовців. Згадані теорії забезпечили міждисциплінарний
підхід до дослідження проблеми етики і її формування з погляду філософії, етики,
психології, соціології, педагогіки тощо; у їх руслі розвиваються дослідження
державного управління і державної служби українськими та заруюіжними
дослідниками.

Морального значення поведінка людини набуває лише в системі моральних
відносин, у яких панує довіра, взаємна повага гідності, свобода, чесність,
відповідальність, причому вона виявляється як співпричетність до “іншого”. Це
означає, що моральні відносини завжди є продуктом “взаємодії” суб’єктів на
засадах суспільних цінностей і норм, які обов’язкові для обох сторін.

Морально-психологічний підтекст таких відносин полягає в тому, що в них
моральне самовизначення (ціннісне ставлення до іншого) і моральне
самоствердження (самовираження особистості, спрямування і вплив на іншого) є
двостороннім – суб’єкт-суб’єктним. Згідно із законами інтериоризації ці ефекти
взаємності породжують індивідуальні моральні прояви особистості, а саме: совість,
чесність, мужність, самообмеження, турботливість тощо. Моральні відносини,
побудовані на цінностях і нормах, які відображають суспільні потреби, надають
триєдиному простору професійної поведінки державних службовців – “діяльність,
відносини, спілкування” – бажаного ціннісного характеру.

Одночасно слід визначити певні закономірності спілкування і спільної
діяльності як процесів суб’єкт-суб’єктної взаємодії партнерів. Наслідком
морального спілкування є становлення індивідуального, групового і колективного
суб’єкта діяльності – “особистості”, “спілки”, “спільноти”, яким властива
ціннісно-орієнтаційна єдність. Показано, що формування моральних відносин
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забезпечує технологія організації діяльності, яка поєднує формально-раціональні
елементи з демократизацією і гуманізацією професійної діяльності. 

Дієвість суб’єктивних орієнтацій етичної поведінки визначається рівнем
розвитку моральної світосвідомості і самосвідомості, який зумовлює здатність до
критичного “зважування” цінностей і оцінювання їх наслідків у конкретній
професійній ситуації з погляду суспільних, інституційних та індивідуальних
інтересів, готовність і вміння здійснювати конкретні дії щодо їх реалізації,
солідарність у рамках колективних взаємодій. На основі функції цінностей у
соціальній системі, яка задає “систему координат” діяльності державного
службовця, визначено базові цінності професійної етики державних службовців:
загальнолюдські цінності – Людина, її гідність, права і свободи, справедливість,
солідарність; Батьківщина, як форма суспільної єдності; законність, яка забезпечує
соціальну рівність і справедливість, компетентність і професіоналізм. Вони є
основою сучасної демократії.

З погляду цілісності природи соціально-професійної діяльності державних
службовців можна визначити три взаємопов’язані мотиваційні сфери, а саме:
організаційно-інституційну (мотивація інституційної належності, лояльності тощо);
організаційно-практичну (мотивація професійних обов’язків, винагороди,
досягнень, кар’єри тощо); взаємозв’язку організаційного і індивідуального “змістів”
мотивації.

Вони забезпечують гуманістичні засади професійної діяльності державного
службовця шляхом взаємного проникнення організаційного та індивідуального
“змістів” мотивації, насамперед сенсу життя – сенсожиттєву самореалізацію, що є
домінантою у працівників із високим рівнем освіти, особливо в перехідні періоди
суспільного розвитку чи адміністративних реформ. Звідси випливає висновок про
необхідність розробки “політики цінностей і мотивації праці” або “етичної
політики” трудових колективів, метою якої є переведення співробітників із позиції
об’єкта керівного впливу в позицію суб’єкта діяльності й управління спільними
справами. Як комплексний підхід до формування етики державних службовців у
роботі представлено етичну соціалізацію.

Показано, що роль політичного чинника в діяльності державних службовців
полягає в утвердженні політики цінностей, які забезпечують об’єднання
суспільства в цілісну соціальну систему. Етичні засоби впливають на поведінку за
принципом добровільності, через переконання й апеляцію до честі й совісті.
Проте, оскільки життєдіяльність суспільства зумовлена його ціннісно-
нормативними засадами, необхідне законодавче (примусове) регулювання етики
державних службовців. 
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Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в умовах
демократичної держави взаємодія етичного, політичного й правового регулювання
діяльності державних службовців потребує етичної інфраструктури, яка створює
умови для формування і функціонування етики державних службовців, взаємодії
державних і громадських інститутів щодо контролю, нагляду, стимулювання і
вдосконалення їх етичної поведінки.

У процесі розгляду групових та особистісних аспектів діяльності державних
службовців та шляхів їх гармонізації необхідно приділяти увагу питанням
внутрішньопрофесійного ракурса діяльності чиновництва. При цьому увага
концентрується на аналізі здатності працівників виявляти та спроможності групи
враховувати особисту позицію службовців, вмінні взаємоузгоджувати групові та
особистісні смисли професійного життя. 

Слід також здійснити аналіз основних моральних принципів побудови
відносин між колегами, явища морально-психологічного клімату в організації,
моральної обґрунтованості стратегії командної діяльності. Формування етично
вивірених відносин у колективах державних службовців спроможне привести до
подвійного ефекту, а саме: 
1) створити належну морально-психологічну атмосферу в організації, що
сприятиме підвищенню ефективності трудових зусиль; 
2) підтримати у співробітників почуття власної гідності, більш яскраво розкрити
та застосувати їх професійні можливості, зробити їхнє перебування в колективі
комфортним і повноцінним.

Аналіз шляхів встановлення етично коректних взаємодій між керівництвом і
підлеглими виявив, що загальними етичними настановами для керівника є повага
до особистості підлеглого, тактовність, жорсткий самоконтроль, уважне ставлення
до своїх особистих якостей, обґрунтованість вчинків з точки зору норм моралі й
етики державного службовця. Сучасна управлінська парадигма акцентує увагу на
управлінні за допомогою організаційної культури та цінностей, на керівництві, що
орієнтоване на допомогу співробітникам у досягненні цілей на основі підвищення
їхньої кваліфікації і розвитку здібностей. Індивідуальний підхід керівника до
кожного із службовців визначається особливостями працівників і дає змогу більш
ефективно мотивувати їх до ефективної діяльності.

Сьогодні з поля зору державно-управлінських студій випадає особистість
підлеглого. В управлінському процесі підлеглий не розглядається як активний
суб’єкт взаємодій; це виробляє в нього низьку самооцінку, “комплекс підлеглого”.
Слід наголосити, що позбавленню від “комплексу підлеглого” сприятимуть зняття
жорстких ієрархій, командні взаємодії, виявлення цінності кожного співробітника.
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Водночас фіксуються етичні нормативні вимоги до поведінки самих підлеглих, які
сприяють формуванню культури підпорядкування. 

Є доцільним також запропонувати узагальнення та класифікацію можливих
етично обґрунтованих впливів підлеглого на керівника, які виявляються у: 

1) високих вимогах до себе, 
2) можливостях безпосередньо впливати на керівництво – деструктивно

(невиконання вказівок керівника в рамках службових обов’язків), нейтрально
(підкреслена офіційність, формальність у спілкуванні, мовчазний осуд, виконання
доручень без натхнення та творчості – “страйки старанності”), конструктивно
(аргументований виклад власної позиції, надання слушних порад, вмотивоване та
толерантне зауваження або критика, посилання на авторитетну думку тощо); 

3) опосередкованих впливах на керівництво, що можуть справлятися через
колектив, вищестоящі організації, наглядові органи, етичні комісії, ЗМІ,
професійні асоціації, неформального лідера, незалежного експерта тощо.

Слід також звернути увагу на те, що надто тісна єдність колективу, за якої
нехтується особистою позицією окремих його представників, містить певні
небезпеки, зокрема такі, які призводять до виникнення феномену групового
мислення. 

Слід також звернути увагу на наступні чинники: умови (висока групова
згуртованість, “структурні недоліки” групової організації, існування
“провокуючих” факторів), симптоми (непродуманість рішень, вузькогрупова
корпоративність, кругова порука, безвідповідальність, безініціативність,
консерватизм, груповий тиск, конформізм), етичні наслідки (порушення етики
державного службовця, пов’язані з реалізацією дії з низькою вірогідністю успіху;
професійний егоїзм і відчуження влади від народу як наслідок віри у внутрішню
моральність групи; вияв неповаги до особистості, ігнорування позиції окремих
працівників через груповий тиск; недооцінка власної значимості, нестача
самоповаги чиновників через самоцензуру) групового мислення бюрократії та
стратегії дій для подолання цієї ситуації, в яких приділяється значна увага
етичному аспекту публічного адміністрування.
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Модуль 2. Формування та функціонування етичної інфраструктури у
державному управлінні

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки етична інфраструктура не
лише відіграє надзвичайно важливу, системоутворюючу  роль у суспільному житті,
вона виступає водночас і потужним механізмом функціонування професійної та
якісної системи державного управління. Але в сучасному українському соціумі, як
і в системі державного управління, досі не завершено її формування у
відповідності до потреб розвиненої демократії, стабільної ринкової економіки та
сталого суспільного розвитку.

Проблема формування етичної інфраструктури державного управління для
України є новою, й обумовлено це тим, що в сучасних ринкових умовах
адміністративні принципи управління зайшли в очевидну суперечність з вимогами
сьогодення. Основними критеріями цих вимог до державного управління є
компетентність, досвідченість, доступність, повага до особистості у відносинах з
суспільством. У системі державного управління одночасно зі здійсненням
державного контролю необхідно дотримуватися політики соціально-відповідальної
поведінки, добродійності. Це є одним з найважливіших чинників створення
ефективної системи державного управління, що відповідає стандартам правової
країни. 

Проблемі пошуку адекватного етичного імперативу державного управління
присвячували свої праці прогресивні мислителі багатьох епох, часів і народів.
Серед них: Лао-Цзи і Конфуцій, Аристотель, Платон і Луцій Сенека, Ніколо
Макіавеллі, Бенедикт Спіноза і Томас Мор, Вольтер і Ш-Л. Монтеск’є, Томас
Джефферсон і Джон Міль та багато інших.

Теоретико-методологічні основи формування етики сучасного державного
управління не залишилися поза увагою багатьох вітчизняних дослідників, які
створили потужну базу для вивчення цієї проблеми на загальнотеоретичному рівні.
В їх числі: В. Авер’янов, В. Бакуменко, Л. Воронько, Б. Гаєвський, Н. Грінівецька,
О. Гугнін, С. Дубенко, В. Ємельянов, Ю. Кальниш, В. Князєв, В.Козаков,
М. Лукашевич, В. Малахов, П. Надолішній, Н. Нижник, М. Нинюк, І. Нинюк,
О. Оболенський,  М. Рудакевич, С. Хаджирадєва, В. Цвєтков та ін.

У сьогоднішніх умовах для України вкрай актуальною стає проблема
створення етичної інфраструктури у державному управлінні як нового
ефективного механізму формування і функціонування етично-моральних
цінностей який дозволяє підтримувати у державному управлінні високі етичні
стандарти і норми поведінки. Доведено, що етизація державного управління саме
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через етичну інфраструктуру набуває системного характеру та стає цікавим
об’єктом аналізу і стратегічного розвитку в процесі проведення адміністративної
реформи.

Багатьма дослідниками етична інфраструктура розглядається, як сукупність
політико-правових, організаційних, етичних механізмів, методів і нормативно-
правових засобів, що використовуються  для формування професійної поведінки
посадових осіб держави в процесі їх управлінської діяльності.

Специфічними цінностями посадових осіб держави доцільно вважати
цінності, що пов’язані із загальною управлінською культурою (політична
нейтральність, чесність і непідкупність, нове управлінське та економічне
мислення, суворе дотримання законності, управлінський професіоналізм,
ефективність, якість, своєчасність і компетентність виконання службових
обов’язків), а також базові цінності, що становлять основу державницького
світогляду – патріотизм, відданість народу, національна свідомість, духовна
культура, вільне володіння державною мовою, відстоювання національних
інтересів, національна гідність, політико-правова культура.

Етична інфраструктура є механізмом державного управління за допомогою
якого здійснюється організуючий та регулюючий вплив на професійну діяльність
посадових осіб держави, що дозволяє підтримувати в органах державного
управління  високі етичні стандарти і норми поведінки. 

Етична інфраструктура, яка функціонує належним чином, дозволяє
підтримувати у державному секторі клімат, що сприяє дотриманню високих
стандартів і норм поведінки, при цьому кожна функція і елемент цієї
інфраструктури є самостійним «будівельним блоком». Всі елементи
інфраструктури мають взаємодоповнювати та посилювати один одного, що
дозволить досягти синергетичної єдності їх дії.

Механізми формування етичної інфраструктури державного управління
містять наступні елементи: політична воля до реформ (усвідомлення і публічне
визнання вищим політичним керівництвом етичних норм основою демократичних
трансформацій у державі); законодавство (юридично закріплені базові етично-
моральні норми діяльності); механізми звітності та нагляду (вони включають
відповідальність і санкції за порушення етичних норм); кодекси поведінки
(демократично прийняті правила поведінки); механізми професійної соціалізації;
забезпечення певних умов державних інституцій (належні умови і організація
праці);функціонування  координуючих органів (етичні інститути); наявність
громадського (суспільного) нагляду за діяльністю (інститути громадянського
суспільства, які сприяють етизації державного управління); етична експертиза як
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лемент, який підтримує у державному управлінні клімат, що сприяє дотриманню
етичних і моральних норм. 

Етична інфраструктура, яка цілеспрямовано формується і функціонує в
процесі взаємодії державних і громадських інститутів забезпечує органічне
поєднання етичного, політичного і правового регулювання діяльності посадовців,
а також - чітке юридичне закріплення меж дозволених дій; дієві механізми
відповідальності за дотримання встановлених правил; кодекси етики; механізми
професійної соціалізації, елементом якої є етична освіта; належні умови праці й
соціальний захист посадових осіб держави; етичні інститути державної служби;
активне громадянське суспільство і незалежні ЗМІ, які здійснюють нагляд за
діяльністю посадових осіб держави і державних органів.

Розроблення й удосконалення стандартів поведінки посадових осіб держави
є обов’язковою складовою реформ в сфері державного управління. 

Європейська інтеграція на основі співвідповідальності здійснюється
сьогодні в чотирьох напрямках, а саме: економіка, ефективність, результативність,
етичність. Етичний вимір європейської інтеграції України спрямований на
утвердження в державних інституціях та в міждержавних відносинах країн ЄС
єдиних стандартів відповідальності, відкритості і прозорості як універсально-
прагматичних умов спілкування та взаєморозуміння та ґрунтується на «суворому»
кодексі професійної етики. 

Формування етичної інфраструктури спрямоване, на створення дієздатних
державних структур, інституцій, які б забезпечували якісну етичну підготовку
посадових осіб держави, контроль його діяльності та науково-методичну
підтримку розв’язання етичних проблем. З метою вдосконалення етики державних
службовців країни-учасниці ЄС проводять щорічні науково-практичні семінари,
симпозіуми, конференції. 

Етична інфраструктура формується в руслі впровадження менеджменту
людськими ресурсами в контексті організаційної культури державного управління,
базуючись на етичних стандартах, як культурно-гуманістичної основи організації
діяльності у владних інституціях. 

До соціально-етичних елементів етичної інфраструктури відносяться:
кодекси поведінки, професійна соціалізація, суспільний нагляд, суспільно-
історичний професійний досвід, професійна підготовка, надбання національної
культури, динамічні процеси розвитку суспільної моралі. Формалізовано всі ці
елементи зафіксовані в нормативно-правовій базі. 

Етична інфраструктура як соціокультурний інститут суспільства, поєднує
між собою державне управління, культуру й умови громадського життя. Вона
визначає основи  взаємовідносин посадових осіб держави із громадянами,
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суспільством і державою, практику діяльності й прийняття рішень, а також
ставлення службовця до самого себе як до людини і громадянина, що виконує
особливі за соціальною значущістю професійні обов’язки. У її змісті відображені
міжнародні етичні вимоги (OOН, ЄС), нагальні потреби розвитку моральності
нашого суспільства і національні особливості етичної культури.

Аналіз формування етичної інфраструктури в державному управлінні
свідчить про те, що прийняті нормативно-правові акти (Закон України «Про
державну службу», Загальні правила поведінки державного службовця і ін.) на
жаль, не сталі фактором перебудови діяльності державної служби та державного
управління на морально-етичних засадах. Загальні правила є декларативними,
вони не забезпечені належними понятійними стандартами і процедурами їх
практичної реалізації, лише номінально відповідають міжнародним нормам та не
реалізуються на практиці. 

Для становлення етичної інфраструктури сприятливої, етично чутливої до
потреб громадськості атмосфери, створення так званого етичного режиму в
органах державної влади виникає необхідність в проведенні етичної експертизи.
Доведена необхідність прийняття наступних законодавчих актів: Закону України
“Про етичну експертизу” який повинен визначити правові, організаційні і
фінансові основи експертної діяльності в державних установах, а також загальні
основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі державного
управління; «Положення про організацію та проведення етичної експертизи»,
метою якого є розробка методики проведення етичної експертизи управлінської
документації, забезпечення впровадження етичних принципів в практику роботи
державної служби. 

Можна запропонувати таку модель етичної експертизи управлінської
документації (законів, указів, урядових ухвал і розпоряджень, нормативних актів
міністерств і відомств, нормативних актів на місцевому рівні та інших документів
які розробляються та приймаються в державі, а також програм різного
спрямування та підпорядкування) на державному, регіональному та місцевому
рівнях, яка б передбачала послідовність наступних етапів: об’єктивна комплексна
оцінка відповідності законопроєкту основним моральним цінностям, які
декларуються зразковими як для громадян держави, так і для відносин між
інститутами влади; прогнозування морально-етичних наслідків регулювання
відносин після набрання чинності нормативно-правового акту; підготовка
висновків щодо доцільності впровадження законопроєкту. 

Етична експертиза є самостійним видом етичного контролю і у загальній
схемі етико-правового механізму має виступати гарантом виконання етико-
правових розпоряджень та здійснюється на таких принципах: принцип
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обов'язковості, наукової обґрунтованості, законності та компетентності,
врахування світового рівня розвитку етичних стандартів діяльності посадових осіб
держави, норм і правил закріплених у законодавстві, міжнародних угодах; вільний
виклад особистої думки експерта з питань експертного аналізу; аналіз громадської
думки та її об'єктивне врахування при проведенні експертизи, відповідальність за
достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи.

 Слід наголосити, що етична експертиза є неодмінною умовою перевірки,
аналізу, оцінки ступеня розробки об’єктів експертизи та  підготовки обґрунтованих
висновків з проблемних питань. Вона спрямована на захист інтересів держави,
підтримку і розвиток громадянського суспільства. Етична експертиза є
самостійним видом етичного контролю і у загальній схемі етико-правового
механізму виступає гарантом виконання етико-правових розпоряджень.

Сформована етична інфраструктура в державному управлінні залежить від
вміння керівництва контролювати її стан, використовуючи такі методи як етичне
законодавство; формування кадрового потенціалу державного управління, добре
організована інституції яка сприяє прийняттю етичних рішень та етичному вибору
кожного працівника; органа управління етикою дії якого спрямовані на досягнення
та утримання високих етичних стандартів в інституції. 

Можна систематизувати механізми формування етичної інфраструктури, а
с а м е : концептуальні – наявні базові підходи до етики, що викладені в
концептуальних документах (концептуальні засади, концепції, стратегії тощо);
фінансово-економічні – розробка державних цільових етичних програм
довгострокового характеру. Конкретний перелік таких програм має бути
визначений і поданий Президентом України; політико-правові – розробка нової
нормативно-правової бази етичної інфраструктури (закону про Етичну
інфраструктуру, етичну експертизу); інституціональні – створення Національного
Комітету з професійної етики та з питань етичної експертизи, створення
комплексного механізму правового, науково-методичного та політичного
забезпечення процесів пов’язаних з формуванням етичної інфраструктури; кадрові
– реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
з метою забезпечення їх професіоналізації, авторитетності та політичної
нейтральності; інформаційно-просвітницькі – створення єдиного інформаційного
простору органів влади, забезпечення доступу громадськості до розробки рішень
(відкритість органів влади) та безпосередньої участі громадськості, громадянських
інститутів в розробці засад трансформації суспільного життя. 

Раціональне впровадження етичної інфраструктури у систему державного
управління призводить до модернізації традиційних форм та видів етичного
регулювання діяльності органів влади за рахунок появи нових механізмів їх
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реалізації, використання більш прогресивних засобів щодо розробки сучасного
законодавства. 

Можна запропонувати наступні напрями вдосконалення етичної
інфраструктури: розробка та законодавче закріплення етичної інфраструктури;
формування політичної волі; практичне впровадження запропонованого
«Положення про етичну експертизу» як самостійного виду етичного контролю;
проведення цілеспрямованої та ефективної інформаційної політики, щодо
необхідності впровадження етичної інфраструктури в органах влади;ь досягнення
та підтримання високого рівня професійної підготовки посадових осіб держави з
етичної проблематики; використання європейського досвіду розбудови етичної
інфраструктури.

Ураховуючи вищевикладене, можна уточнити поняття етичної
інфраструктури, яка визначена як сукупність політико-правових, організаційних,
етичних механізмів, методів і нормативно-правових засобів, що використовуються
для формування професійної поведінки посадових осіб держави в процесі їх
управлінської діяльності. Виходячи з цього, доведено, що етична інфраструктура є
механізмом державного управління, що дозволяє підтримувати в органах
державного управління високі етичні стандарти і норми поведінки базуючись на
таких цінностях як: політична нейтральність, нове управлінське та економічне
мислення, суворе дотримання законності, управлінський професіоналізм,
ефективність, якість, своєчасність і компетентність виконання службових
обов’язків, істинний патріотизм, відданість народу, національно-духовна
свідомість, повага і вільне володіння державною мовою, відстоювання
національних інтересів, національна гідність, політико-правова культура та
дозволяє підтримувати у державному управлінні клімат, який сприяє дотриманню
високих стандартів і норм поведінки.

Механізм формування етичної інфраструктури державного управління
містить наступні елементи: політична воля до реформ; законодавство; механізми
звітності та нагляду; кодекси поведінки; механізми професійної соціалізації; певні
умови державної служби; координуючи органи; громадський (суспільний) нагляд
за діяльністю посадових осіб держави; етична експертиза. Запропонована
класифікації елементів механізму формування етичної інфраструктури відповідно
до основних управлінських функцій.

Етична інфраструктура, яка цілеспрямовано формується і функціонує в
процесі взаємодії державних і громадських інститутів має відповідати таким
вимогам: здатність до адаптації, співробітництво із громадянським суспільством,
співучасть державних інституцій у плануванні й управлінні змінами, що
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відбуваються у суспільстві, створення умов для творчої праці і самореалізації,
взаємна довіра та відкриті комунікації.

На основі проведеного аналізу стану етичної інфраструктури державного
управління встановлено, що для вітчизняної системи державного управління
притаманно функціонування владних інститутів, на засадах підпорядкованості
соціальних взаємодій тим цінностям, за допомогою яких влада доходить до
духовних підвалин індивідів. Зазначено, що до соціально-етичних елементів
етичної інфраструктури відносяться: кодекси поведінки, професійна соціалізація,
суспільний нагляд, суспільно-історичний професійний досвід, професійна
підготовка, надбання національної культури, динамічні процеси розвитку
суспільної моралі. Доведено, що етична інфраструктура як соціокультурний
інститут суспільства, поєднує між собою державне управління, культуру й умови
громадського життя. 

Встановлено, що важливо роль у провадженні професійної етики в Україні
відіграють етичні стандарти органів публічної влади, які зосереджуються навколо
трьох центральних проблем: відповідальності, прозорості і відкритості, цілісності
державного обслуговування. 

Одночасно можна запропонувати інтегральний показник державного
управління (Governance Research Іndіcator Country Snapshot, GRІCS), за допомогою
якого може вимірюватися нормативно-правова й інституційна база реалізації
етичної політики в державі, доповнити індексом «етична інфраструктура» , що
враховує наступні якісні характеристики: вплив реформ в Україні на формування
етичної інфраструктури; рівень законодавчого забезпечення етичної
інфраструктури; рівень етичних норм в органах публічної влади; тенденції
поліпшення ситуації з етичними нормами на протязі останнього року; зусилля
влади по створенню етичних норм в органах публічної влади;  рівень громадського
контролю за органами публічної влади; ступінь фінансової і політичної підтримки
формування етичної інфраструктури в країні; рівень реалізації заходів щодо
формування етичної інфраструктури; рівень доступності управлінських послуг;
рівень доступності громадян до управлінської інформації; прозорість і
об’єктивність прийняття рішень органами влади

Слід зазначити роль етичної експертизи державного управління як
багатогранної багатокомпонентної, динамічної системи, яка має стати базисом
виміру так званого етичного режиму в органах державної влади, головним її
завданням є всебічний аналіз тієї чи іншої етичної проблеми, у тому числі і
нормативно-правових актів з точки зору їх етичної коректності. Доведено, що
наукове визначення етичної експертизи сприятиме утвердженню в Україні
наукового розуміння формування етичної інфраструктури державного управління в
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цілому. Запропоновано модель етичної експертизи управлінської документації яка
базуючись на  принципах етико-правового механізму виступає гарантом виконання
управлінської документації, що досягається послідовним проходженням наступних
етапів: оцінка відповідності управлінського документу основним моральним
цінностям; прогнозування морально-етичних наслідків; підготовка висновків щодо
доцільності його впровадження .

На основі систематизації механізмів формування етичної інфраструктури
можна запропонувати наступні напрями вдосконалення етичної інфраструктури:
розробка та законодавче закріплення етичної інфраструктури; формування
політичної волі; практичне впровадження запропонованого «Положення про
етичну експертизу» як самостійного виду етичного контролю; проведення
цілеспрямованої та ефективної інформаційної політики, щодо необхідності
впровадження етичної інфраструктури в органах влади; досягнення та
підтримання високого рівня професійної підготовки посадових осіб держави з
етичної проблематики; використання європейського досвіду розбудови етичної
інфраструктури.
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2.1. Нормативно-правове забезпечення розвитку етичної інфраструктури

Основними джерелами стандартів професійної етики є Конституція та закони
України, політичні рішення і нормативно-правові акти української держави тощо.

У формі принципів законодавство про державну службу закріпило базові
цінності етики державних службовців: служіння народові України, демократизм,
законність, гуманізм, соціальна справедливість, професіоналізм, ініціативність,
чесність, персональна відповідальність. Віднесення демократизму до базових
принципів професійної діяльності вимагає застосування демократичного
інструментарію діяльності. 

В Конституції України сформульована моральна сутність демократичної
держави, закріплені її основні цінності, норми їх реалізації, особливості
професійної діяльності владних органів, а також механізм гуманізації суспільних
відносин і формування етики державних службовців. Це, зокрема, ключові ідеї
Конституції України: людина – найвища цінність; “головний обов’язок” держави –
“утвердження і забезпечення прав і свобод людини”; механізм співучасті громадян
в управлінні державними справами, підзвітність і підконтрольність,
відповідальність держави перед людиною і народом тощо. 

Найповніше вимоги професійної етики визначені в Загальних правилах
поведінки державного службовця. Це, зокрема, доброчесність, дотримання
етичних принципів європейської спільноти – чесність, справедливість,
відповідальність, прозорість і відкритість; положення щодо конфлікту інтересів
тощо. 

Програма розвитку державної служби відносить професійну етику
державних службовців України до першої основної системної проблеми, яка
породжує великий ризик дій державних службовців на власний розсуд і прояви
корупції. 

Вивчення стану етики державних службовців здійснюється з погляду
загальних рівневих критеріїв, а саме: 

1 ) загальносоціального – відповідність рішень, учинків, дій, службових
відносин та їх наслідків нормам закону і вимогам суспільної моралі; 

2) інституційного – відповідність професійної поведінки специфічно-
професійним нормам і стандартам державної служби; 

3) рівня колективу – етичні засади організації діяльності та її ефективність,
відповідність службових відносин колективним та індивідуальним цінностям і
нормам; 4) 

індивідуального рівня – моральне самоствердження, професійний розвиток і
самореалізація. 
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Такий підхід до визначення згаданих критеріїв дає змогу оцінити
загальногуманістичне значення професійної етичної діяльності державних
службовців, а також її відповідність спеціальним етичним вимогам до службової
діяльності. Оцінці підлягали характеристики моральної свідомості і
самосвідомості державних службовців, моральні якості професійної діяльності і її
наслідки, етичні засади організації праці в колективі, характер службових
відносин, стиль керівництва тощо. 

Виявлено суперечності між формальною і неформальною організаціями
трудових колективів, домінування в професійній діяльності державних службовців
міжособистісних, а не ділових відносин. Це означає, що: 1) зміст та організація
праці не задовольняють соціально-моральні потреби службовців (у повазі,
визнанні, самореалізації); 2) за відсутності чіткої регламентації обов’язків
міжособистісні відносини слугують механізмом нейтралізації бюрократизації
праці, компенсації традиції жорсткої ієрархії, які принижують особистість і
ускладнюють виконання cлужбових обов’язків. 

Державні службовці виявляють три типи поведінки: 1) пристосування під
тиском зовнішніх обставин (безвідносно до мотивації); 2) виконання професійних
обов’язків з дотриманням етичних вимог; 3) поведінка на засадах моральної
автономії - внутрішньої потреби діяти морально. За узагальненими даними, в
процентному співвідношенні їх можна представити як 45:35:20.

Порушення етичних норм державні службовці пов’язують із особистісними
чинниками: неготовністю до професійної взаємодії на засадах “взаємності“,
відсутністю самоідентифікації як державної людини, браком знань і досвіду
стосовно моральної аргументації рішень і дій, навичок практичної реалізації
етичних принципів державної служби. У внутрішніх ділових відносинах відсутній
дух колективізму, співпраці, взаємодопомоги. Причинами неетичної поведінки у
зовнішніх відносинах службовці називають відсутність стандартів і контролю за
наданням державних послуг громадянам.

На сьогодні стан професійної етики державних службовців України є
серйозною практичною проблемою. З одного боку, він зумовлений станом
моральної свідомості, якій властивий радянський стереотип сприйняття моралі-
етики як певної абстракції, а з другого – неналежною організацією діяльності, яка
не сприяє дотриманню норм професійної етики. Виявлена також суперечність між
позитивними очікуваннями державних службовців щодо дієвості нормативних
морально-етичних регуляторів професійної діяльності і фактичною бездіяльністю
з їх упровадження з боку керівників.

В більшості країн світу етичні стандарти поведінки посадових осіб держави
кодифіковані у вигляді закону, в якому визначено: «конфлікт вигод» – працівникам
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заборонено мати безпосередні або опосередковані фінансові вигоди,  щ о
заперечують їхнім офіційним зобов’язанням і завданням; працівники можуть
користуватися державною власністю тільки для офіційно затвердженої діяльності,
вони мають захищати будь-яку власність, обладнання, що їм довірені;
неприпустимо зловживання при використані службової інформації, яка може
слугувати приватній вигоді, чи подання інформації, яка не призначена для
широкого кола; працівникам заборонено одержувати і вимагати подарунки,
безкоштовні послуги, кредити та інші матеріальні цінності від осіб, які мають
справу з агенцією, або від тих, на бізнес яких можуть вплинути офіційні дії;
працівникам не дозволено мати іншої роботи, що може призводити до конфлікту
інтересів з офіційними обов’язками; для колишніх працівників установлені
обмеження, які є обов’язковими після завершення роботи в державній установі(їм
не дозволяється бути представниками інших осіб щодо уряду у справах, якими він
займався на державній службі, крім того, існує дворічний строк заборони
втручатися у справи, що були службовими обов’язками працівника за останній рік
його служби).

Стандарти етичної інфраструктури повинні мати такі ознаки: спільні зусилля
певної групи людей у реалізації функцій держави; вони охоплюють всі три гілки
влади – виконавчу, законодавчу й судову; відіграють важливу роль у формуванні
державної політики, а отже, є частиною політичного процесу; ґрунтується на
принципах поваги гідності, професійного визнання, делегування повноважень,
чесності й справедливості оцінювання праці та її стимулювання. 

Не зважаючи на відмінності у підходах до формування комплексної системи
норм і способів функціонування, незмінною є мета впровадження стандартів
етичної інфраструктури – забезпечити професійну діяльність посадових осіб
держави в інтересах громадян і суспільства, а також запобігати можливим
зловживанням владою і порушенням закону.

Стандарти етичної інфраструктури суттєво обмежують свавілля посадових
осіб держави та дозволяють за короткий термін створити дієву систему правил
етичної поведінки. 

Слід виділити наступні функціональні складові стандартів етичної
інфраструктури, що забезпечують практичну підтримку їх застосування: оцінка
етичної поведінки, особливо тих, хто займає керівні посади, при їхніх наступних
призначеннях і подальшому просуванні по службі; наявність регламентуючого
документа (етичного кодексу), у якому зафіксовані етичні цінності, моральні
принципи поводження,  практичні форм їх прояву й порушення з конкретними
прикладами; адаптація загальних норм поведінки та етики стосовно специфіки
конкретної державної установи; застосування покарань (санкції, публікація у ЗМІ)
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за порушення певних норм і стандартів; наявність комітету з проблем етики
всередині департаменту або установи; навчання нормам етики всіх посадових осіб
держави, починаючи з вищих ешелонів; обов’язкове проведення "етичного
аудиту"; проведення моніторингу службової репутації (наявність морального
авторитету).
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2.2. Соціальна парадигма етичної інфраструктури

Подальший розвиток України як суверенної демократичної держави
неможливий без поглиблення соціально-економічних перетворень і
формування громадянського суспільства. В управлінні цими процесами
ключову роль відіграє державна служба, як їх основний суб’єкт. У процесі
своєї діяльності державні службовці здійснюють налагодження й
підтримування постійних відносин між державою та її громадянами, а також
представниками інших держав. У  зв’язку із цим усе більшого значення
набирає відповідність діяльності державних службовців нормам етики.
Враховуючи, що за результатами соціологічних досліджень рівень авторитету
державних службовців у населення не завжди достатній, подальша стабілізація
багатьох сфер суспільного життя України полягає саме в етичній площині.

До джерел соціально-етичного потенціалу державної служби віднесено
суспільно-історичний професійний досвід; професійну підготовку;
використання надбань національної культури; включеність у процеси розвитку
суспільної моралі. Близьким до джерел елементом характеристики потенціалу
є “можливості”, через які описується спектр вірогідних впливів потенціалу на
суспільство. Що стосується “можливостей” як характеристик соціального
потенціалу державної служби, то йдеться про вірогідність спектра впливів на
суспільство, що здійснюються в межах чинного законодавства і є
характеристикою її функціонування.

На історичних прикладах можна довести, що:
 стабільною є зовнішня і внутрішня безпека держави, виконавчий

апарат якої відрізняється високою моральністю, а структура державності і
схема здійснення управлінських рішень відповідають принципам помірності,
домірності, доцільності й адекватності. У теоретичних розробках, моральних
нормах, етичних кодексах розглянутих держав зафіксована необхідність
морального самовдосконалення "чиновництва" як фактора державотворення.

 теоретичні погляди на етичні аспекти функціонування інституту
"чиновництва" й вимоги щодо етики здійснення ним владних повноважень
формувались у суспільствах, світоглядні ситуації яких характеризувалась
поліфонізмом світобачення й гармонійним поєднанням кількох філософських
напрямів, які у своїй єдності створювали потужний потенціал.

 безпосередньою є залежність рівня розвитку державності від рівня
етизації інституту професійних управлінців.

Одночасно можно дати визначення державної служби як соціально-
етичного феномену, що зумовлюється суспільно-історичними процесами,
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виконує функції державного управління, здійснює визначальний вплив на
моральність громадян країни й виконує функції національної еліти за умови
наявності морального авторитету.

Разом з тим, значною є роль морального самовдосконалення
державних службовців, що виступає актуалізацією соціально-етичного
потенціалу державної служби в процесах державотворення. Доведено, що
самовдосконалення  є необхідним елементом моральнісної структури
особистості державного службовця, а основні риси, необхідні професійному
управлінцю, передбачають постійне моральне самовдосконалення  як
необхідну компоненту.

Авторитетність державної служби є важливим чинником підвищення
ефективності її впливів на суспільство і має досягатись головним чином через
процес морального самовдосконалювання державних службовців. Специфіка
феномену авторитетності у державній службі полягає у необхідності співпадіння
позитивних домінант, передбачених законодавством, в першу чергу Конституцією
України; особистих моральних установок державного службовця і ціннісних
очікувань його оточення. Феномен авторитетності виявляє себе через явище
соціальної еліти. Визначено, що здійсненню державною службою функції еліти
українського суспільства сприятиме моральне самовдосконалювання державних
службовців як її носіїв. 

Основними чинниками підвищення ефективності функціонування
державної служби є наступні: моральність, професіоналізм, формування
стратегії поведінки державних службовців, запобігання стресогенних ситуацій,
а також домірність ритмам поступального розвитку суспільства; доцільність
функціонування державної служби з погляду забезпечення реалізації
еволюційних завдань суспільства; рівень морального саморозвитку державного
службовця як носія державної служби; помірність як ознаку діяльності
державних службовців; толерантність як спосіб світосприйняття, і засіб зняття
стресогенних ситуацій; адекватність як спосіб запобігання стресогенним
ситуаціям; дотримання правил етикету як похідного відносно норм етики.

Для аналізу етичних парадигм функціонування державної служби можна
запропонувати комплексний методологічний підхід, що базується на принципі
еволюції, центральною ідеєю якого є поєднання розробленої в дисертації
"системи еволюційних мір", деяких парадигм синергетики, а особлива увага
приділяється моральному суб’єкту.

“Система еволюційних мір” складається з “міри”, “помірності”,
“домірності”, “доцільності”, “адекватності” і “толерантності”.
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"Міра" є "стислою характеристикою" стану суспільства, у даному разі -
етичних параметрів державної служби. Для аналізу етичних парадигм
функціонування державної служби доцільно застосовувати поняття, що є
субкатегоріальними відносно "міри" - домірність і помірність.

"Домірність" є відповідністю явища певному еволюційному етапу. Вона
характеризує зовнішній аспект зв’язків явища як результату активності
суб’єкта. Друга, внутрішня сторона явища в системі еволюційних мір
характеризується через поняття "помірності".

Помірність характеризує врівноваженість явища навколо його власної
етичної максими, яка є можливою на даному етапі й тому виступає як його
етична міра.

Для конкретного аналізу діяльності державних службовців доцільно
застосовувати третій рівень запропонованої системи еволюційних мір. Ідеться
про доцільність, адекватність і толерантність. Зазначені поняття є
характеристикою повсякденної діяльності державних службовців, мають своїм
змістовним стрижнем "міру" й висвітлюють етичні виміри державного
управління.

Доцільність характеризує вірність вибору конкретного кроку для
досягнення певної мети. Позитивної етичної забарвленості "доцільності" надає
те, наскільки дія, яку вона характеризує, відповідає меті, що стоїть на шляху
еволюційного розвитку людської сутності. Суттєвим показником етичності
діяльності державних службовців є її адекватність етичній мірі ситуації. Для
запобігання конфліктним ситуаціям обов’язковою характеристикою діяльності
державних службовців має бути їх толерантність.

Завданням розвитку українського суспільства на сучасному етапі є
побудова громадянського суспільства. Тому всі сторони або характеристики
соціально-етичного потенціалу державної служби мають відповідати існуючій
меті. У поданій характеристиці фактично зафіксовані основні аспекти
суспільного потенціалу, від актуалізації яких залежить швидкість і якість
розбудови громадянського суспільства в Україні. “Джерела” характеризують
“ресурсний” аспект потенціалу, фіксуючи вже набуту ним на попередніх етапах
розвитку потужність. До джерел соціально-етичного потенціалу державної
служби можна віднести суспільно-історичний професійний досвід, професійну
підготовку, використання надбань національної культури, включеність у
процеси  розвитку суспільної моралі. Близьким до джерел елементом
характеристики потенціалу є “можливості”, через які описується спектр
вірогідних впливів потенціалу на суспільство. Формалізовано можливості,
зафіксовані в нормативно-правовій базі, а їх змістовність виявляється в
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етичній площині як авторитетність і соціальна значущість. “Засоби” є
конкретизацією впливів соціально-етичного потенціалу державної служби і в
них найбільш яскраво виявляється ступінь відповідності нормам моралі.

У зв’язку з цим державна служба розкриває свій соціально-етичний
потенціал наступним чином. В аспекті джерел – як такий елемент соціуму, що
знаходиться в постійному розвитку, який здійснюється на основі накопиченого
досвіду і є одночасно ресурсом для здійснення коригуючих впливів для
подальшого розвитку суспільства. Що стосується “можливостей” як
характеристик соціального потенціалу державної служби, то йдеться про
вірогідність спектра впливів на суспільство, що здійснюються в межах
чинного законодавства і є характеристикою її функціонування. Витлумачений з
погляду “засобів” суспільний потенціал державної служби характеризується
легітимними впливами на суспільство і є уточнюючим параметром у
відношенні до “можливостей”.

Визначено, що унікальний у структурі держави статус системи державної
служби дозволяє їй, вирішуючи внутрішньоорганізаційні аспекти проблеми
морального вдосконалення, впливати на аналогічні процеси в державі в цілому.
Такі дії сприяли б підвищенню її авторитету серед громадськості. Крім того,
статус державної еліти забезпечує вплив системи державної служби на
цінності, що домінують у суспільстві, і загальна для інституту державної
служби орієнтація на цінності, пов’язані з моральним самовдосконаленням,
викликала б відповідні зміни в ціннісних орієнтаціях суспільства. Особливо це
стосується етапу законотворчої діяльності, коли у правових нормах
відображається існуюча морально-правова свідомість і закладається правове
підґрунтя її ж подальшого розвитку, становлення майбутніх принципів як на
рівні теоретичної думки, так і повсякденного буття народу.

Місце соціальних цінностей в системі духовного розвитку суспільства”
включає аналіз соціальних цінностей як наукової категорії: поняття цінностей,
зв’язок його із поняттям культури, класифікацію цінностей, сутність соціальних
цінностей, механізм формування соціальних цінностей, цикл існування цінностей,
а також розглядається взаємозв’язок соціальних цінностей і суспільного ідеалу.

Розкривається сутність поняття цінностей від філософів стародавньої Греції
до сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців, а також проаналізовані
дослідження вчених пострадянських і постсоціалістичних країн щодо ролі
цінностей в умовах суспільної трансформації. 

Цінності разом із нормами, знаннями, значеннями й символами є елементами
культури. На основі наукових праць доведено, що цінність змінюється залежно від
типу культури, тобто кожному суспільству притаманні певні цінності, хоча існують
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і загальнолюдські, загальноцивілізаційні цінності. Крім того, кожна епоха створює
свої цінності. Ці наукові факти мають безпосереднє відношення до теми нашого
дослідження і є надійними орієнтирами для пояснення необхідності формування
нової парадигми соціальних цінностей для українського суспільства. 

Соціальні цінності є складовою частиною цінностей і характеризують напрям
розвитку суспільного життя. Вони через виконання інтегруючих і соціалізуючих
функцій забезпечують єдність суспільства, впливають на підвищення рівня
самосвідомості громадян. На наш погляд, структура соціальних цінностей в
умовах побудови в Україні демократичного, громадянського суспільства з
соціально орієнтованою економікою загалом має включати такі групи соціальних
цінностей: притаманних демократичним суспільствам; притаманних ринковій
економіці; пов’язаних з особистістю; пов’язаних із трудовою діяльністю.

Механізм формування цінностей проходить такі стадії: визначення потреби,
поява інтересу, здійснення мотивації. Засвоєні цінності перетворюються в ціннісні
орієнтації особистості – життєві, соціальні, професійні, що є важливими
компонентами регуляції життєдіяльності кожної людини. Цінності разом із
соціальними нормами здійснюють соціальне регулювання в суспільстві. Змістовно
проаналізовано сутність кожної стадії механізму формування цінностей, їх зв’язок
між собою.

Значну увагу слід приділити дослідженню циклу існування цінностей, що має
безпосередній зв’язок і наукову базу для пояснення доцільності формування в
духовній сфері українського суспільства нової парадигми соціальних цінностей. За
основу взято теоретичний постулат діалектичного підходу до проблем розвитку
культури про недовговічність існування в суспільстві культурних взірців. Цей
науковий факт дозволяє нам стверджувати: по-перше, оскільки соціальні цінності є
більш рухомими і змінними явищами в суспільстві, то в процесі власного циклу
вони потребують скоріших змін; по-друге, за умови переходу від однієї суспільної
формації до іншої обов’язково потрібна заміна системи цінностей, парадигми
соціальних цінностей суспільства.

Можна проаналізувати кожну із трьох стадій життєвого циклу цінностей –
становлення, утвердження і заміна. На першій стадії відбувається формування
змісту й значущості цінностей як культурного взірця та їх поширення в певній
групі. На другій стадії нова цінність набуває загальновизначеного статусу. Вона
виконує властиві їй функції, тобто сприяє розвитку духовної культури. Цінності
глибоко входять у ментальність людей, у сформовані інститути й організаційні
структури. Отже, у суспільстві відбувається інтенсивне користування цінностями.
На третій стадії культурна цінність більше не стимулює суспільний розвиток.
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Колишня значуща система цінностей стає формальною, тому вона припиняє
існування й підлягає заміні.

Особливу увагу слід приділити аналізу першої стадії життєвого циклу
цінностей, яка за розгляду в більш широкому значенні, притаманна суспільствам,
що трансформуються, тобто в яких відбувається кардинальна переоцінка й
формування нової системи цінностей. На цій стадії функція цінності спрямована
на те, щоб набути значущості для багатьох соціальних груп або для суспільства
загалом, закріпитися в суспільній свідомості й постійно використовуватися.
Введення нових взірців поведінки, зумовлених сучасними цінностями, що
протиставляються звичному способу життя, супроводжуються змінами в
психологічному стані суспільства. Нові цінності стають джерелом протиріч і
соціальної напруги, оскільки в більшості випадків першою реакцією людей на
зміни є опір. Психологічна основа опору – звички й інерція, страх перед
невідомим. Цінності не “приживаються” самі по собі одразу після їх
проголошення, їх не можна нав’язати людському розуму силою примусу чи
погрозами. Завдяки пасивності й консервативності люди схильні зберігати
залишки старих культурних форм, навіть до тих пір, коли цінності остаточно
втратять актуальність, силу свого авторитету. 

У суспільстві починають паралельно існувати дві суперечливі одна одній
системи соціальних цінностей: перша – яку давно усвідомили і якою керуються; і
друга – яку прагнуть запровадити в життя певні соціальні групи, формуючи
розуміння необхідності введення нової системи соціальних цінностей і
відповідних норм, але цінності якої ще треба довести як корисні, дієві для
застосування, поширити для сприйняття їх усіма громадянами. У результаті нові
цінності, яких потребує сучасне життя, починають конкурувати з тими
культурними елементами, які вже надійно затвердилися в суспільній свідомості за
можливість вести за собою людей, мати на них вплив. Виникають внутрішні
суперечності, конфлікти, породжені невідповідністю нових цінностей усталеній
системі цінностей. Нові цінності перебуватимуть у ворожому духовному оточенні
допоки старі цінності остаточно не перестануть використовуватися. Тільки через
багаторазове повторювання, роз’яснення, активне поширення за допомогою
засобів масової інформації і використання нова цінність починає усвідомлено
сприйматися більшістю соціальних груп суспільства як важливий і корисний
елемент культури, витримує конкуренцію з існуючими цінностями, тоді вона
остаточно витісняє необхідність користування старою цінністю і стає часткою
діючої культури. Як наслідок – в суспільній свідомості відбувається становлення,
прийняття нової цінності.
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Слід визнати, що соціальні цінності мають безпосередню залежність від
суспільного ідеалу, тобто вони модифікуються, трансформуються, зникають разом
із зміною або частковою зміною ідеалу. З’ясовано роль ідеалу та ідеології в житті
суспільства, їх функції і вплив на суспільні процеси. Подано сучасне розуміння
сутності й місця ідеології в українському суспільстві. Домінантна риса нової
ідеології полягає, на нашу думку, у свободі ідейних орієнтацій особистості,
різноманітності виявів поведінки особистостей у вільному виборі світоглядних
ідеалів. Із метою виявлення й вивчення важливості існування в суспільстві
спільного ідеалу, ідеї і відповідної ідеології можна здійснити аналіз модифікації
цілей суспільного розвитку на прикладі радянського суспільства. Одночасно
можна простежити як мінялися соціальні цінності в межах обраного суспільного
ідеалу – побудови соціалізму – залежно від зміни керівництва правлячої партії.

Перехід до іншої системи політичного, економічного і соціального розвитку
детермінує заміну чи модернізацію складових суспільного ідеалу – ідей, уявлень,
цінностей, норм. Необхідність зміни старої парадигми соціальних цінностей
викликана її неспроможністю створювати в суспільній свідомості новітнє
розуміння й пояснення державотворчих, соціально-економічних, політичних,
культурних процесів, що відбуваються в Україні, надавати адекватні моделі
поведінки громадян умовам суспільної трансформації. 

Соціально-економічними умовами формування зазначеної парадигми є
побудова в Україні незалежної, демократичної держави з ринковою економікою,
громадянського суспільства, що потребує формування в масовій свідомості нових
орієнтирів і цілей суспільного розвитку, соціальних цінностей, життєвих
орієнтацій і норм поведінки громадян. Відповідно, в основі нової парадигми
соціальних цінностей мають бути соціальні цінності, створені й засвоєні в країнах,
в яких демократизм і ринкова економіка існують багато років і дають позитивні
результати для прогресу суспільства і кожного громадянина. 

Європейські соціальні цінності можна розділити на такі категорії:
демократичні соціальні цінності (принципи народовладдя, верховенство права,
законності, гарантії соціальних прав особистості, рівність усіх громадян перед
законом, знання і користування своїми законними правами, виконання
громадянських обов’язків, свобода особистості, вільний, всебічний і постійний
розвиток особистості, самостійний вибір способів самореалізації особистості,
свобода вибору ідеологічних і релігійних переконань, свобода від втручання
держави в приватне життя, вільний доступ до інформації, пріоритет
індивідуального над колективним) та соціальні цінності, притаманні ринковій
економіці (володіння приватною власністю, підприємницька діяльність,
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конкуренція, соціальна й трудова мобільність, диференціація прибутку, активна
позиція щодо власного життя, рівність і багатоваріантність можливостей).

Визначним чинником при формуванні й прийнятті громадянами нової
парадигми соціальних цінностей українського суспільства є духовні фактори
нашої держави. Духовність українського народу, збереження його самобутності,
незалежності, а також подальший соціально-економічний і культурний поступ
неможливі без утвердження в суспільній свідомості національної ідеї України, яка
виступає основою інтегративної суспільної ідеології, ідеологічною домінантою.

Аналіз різних точок зору вітчизняних науковців на сутність національної ідеї
України показав, що їх можна поділити на три загальні підходи, а саме: етнічна
ідея української етнічної нації – громадян української національності; ідея
політичної нації – громадян України всіх національностей; національна ідея
модернізованого суспільства. Власний погляд автора на національну ідею полягає
в раціональному поєднанні зазначених трьох підходів. 

Можна визначити нову парадигму соціальних цінностей українського
суспільства, сутність якої характеризується наступними групами соціальних
цінностей: 
 соціальні цінності національного значення, що виникли з проголошенням

державної незалежності України; 
 європейські соціальні цінності, без яких неможливо побудувати демократичне,

громадянське суспільство з соціальноринковою економікою.
Серед головних проблем, що заважають впровадженню в українському

суспільстві нової парадигми соціальних цінностей можна визначити наступні:
інертність суспільної психології, відсутність на початок реформ чіткої стратегії
соціально-економічних перетворень, конфронтацію в середині державної влади
щодо напрямів, орієнтирів і практичних кроків у державному будівництві,
помилки в багатьох сферах суспільного життя, й передусім в управлінні;
відсутність критичної маси людей, повністю налаштованих на трансформаційні
перетворення, неузгодженість, недостатня розвиненість демократичних інститутів,
соціально-економічна й духовно-моральна криза, що затягнулась у часі, тяжіння
значної частини населення до повернення у радянське минуле. 

Вирішення проблем формування й впровадження нової парадигми соціальних
цінностей безпосередньо залежить від розв’язання органами державної влади
загальних проблем у нашій державі, зокрема, досягнення економічної й політичної
стабільності, підвищення добробуту всіх громадян, вирішення низки соціальних
проблем, а також від врахування й закріплення її основних елементів при
виробленні й здійсненні державної політики в духовній сфері суспільства. 

У цьому зв’язку особливої уваги потребує розуміння органами державної
72



влади і поширення серед громадян стратегії власного шляху українського народу
через формування національного самоусвідомлення, пробудження в нашому народі
національної гідності й честі, прагнення до власної державності, зміцнення
державної свідомості народу України, посилення державної уваги до української
культури й мови, узгодження потреб та інтересів різних соціальних груп,
національних меншин, які проживають в Україні, утвердження культурологічних і
мовних засад консолідації українського суспільства. Органи державної влади
своїми діями мають сприяти еволюції поглядів, переорієнтації світогляду,
адаптації свідомості всіх верств населення до нових суспільних відносин.
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2.3. Пріоритетні напрями удосконалення  механізму формування етичної
інфраструктури в умовах реформування системи публічного управління

Масштабні соціокультурні та політичні трансформації, яких зазнає
український соціум на межі тисячоліть, призводять не лише до глобальних зсувів в
економічних зв’язках суспільства, а й відчутно впливають на інші екзістенційні
процеси. Соціально-ціннісні засади розвитку в такій ситуації є не лише умовою
зміни системи суспільних відносин, а й чинником впливу на соціокультурну
динаміку, засобом формування та успішної діяльності відповідних структур
держави. Остання як суб’єкт соціального розвитку потребує рефлексії за умовами
існування своїх соціально-ціннісних засад, методології моніторингу змінюваної
ситуації латентних процесів перебудови ціннісної ієрархії, комплексної моделі
розвитку ціннісних орієнтацій, важелів впливу на культурно-духовні процеси
розвитку суспільства, ідеологічного забезпечення тощо. Ці феномени, у свою чергу,
вимагають наукової дескрипції та розробки нових теоретичних та методологічних
підходів до вирішення проблеми розуміння соціально-ціннісних засад державного
управління.

В сучасній теорії державного управління розглянуто позитивістські стратегії
побудови соціальних наук, які панували в американській школі. В американських
фундаторів науки державного управління суб’єктивно-ціннісний  фактор взагалі
виносився за рамки наукових концепцій. Але це  було частково компенсовано
“школою людських стосунків”, яка досліджувала діяльність державних установ
через рецепцію професійної поведінки їх працівників. Наступним кроком у
сучасній науці стали біхевіористські і модерністські теорії державного управління.
Однак емпірична методологія американської школи  так не розкрила повною
мірою роль соціально-ціннісних засад державного управління.

Різні проблеми соціально-ціннісних засад державного управління висвітлює
пострадянська парадигма науки державного управління. Основна увага в розробці
соціально-ціннісних засад державного управління в цій парадигмі приділяється
теорії соціально-правової держави і стратегії вироблення соціальних стандартів.

Соціально-ціннісний вимір державного управління відображено як феномен
перетинання багатьох галузей гуманітарного знання. Історичний дискурс показав,
що цей науковий напрям виник на стику філософії, теорії політики й менеджменту.
Крім того, тут багато в чому використовувалися досягнення інших соціальних наук
– психології, філософії, права, соціології.

Слід зазначити, що емпірична методологія, яка домінувала в більшості
сучасних шкіл державного управління, була наслідком критичного ставлення до
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спадщини соціальної онтології, що базувалася на принципі конструювання
ідеальної держави, але не допомагала подолати існуючі історичні труднощі
державного управління. Одночасно в соціальних науках здійснювалася критика
метафізичних принципів обґрунтування держави представниками як
ірраціоналізму, так і нового варіанта побудови раціоналізму.

У рамках останнього на базі неокантіантської стратегії розмежування
природничих і соціальних наук формуються проєкти раціонального обґрунтування
евристичного значення цінностей у процесі побудови системи соціального знання.
Серед них слід відзначити ті, які стануть продуктивними для побудови науки
“державне управління”, а саме стосовно інтерсуб’єктивної природи соціальної
взаємодії феноменологічної соціології А.Шютца, “матеріальної етики цінностей”
М.Шелера, теорії ідеальних типів М.Вебера, а також опозиції утопії й ідеології в
соціології знання К.Мангейма. Паралельно підвищується статус пояснювальної
здатності соціальних цінностей у теорії державного управління: американському
постбіхевіоралізмі, французькому інституалізмі, вітчизняних розробках
адміністративного права, що приводить до зміни проблемного поля самої науки
державного управління. Протягом останнього століття еволюція сучасної теорії
менеджменту в розвинених демократичних країнах Заходу і Сходу пройшла
складний шлях: від теорії раціональної бюрократії (30-ті рр.) й
постбюрократичних організацій (50-ті рр.) до організаційного гуманізму (70-80-ті
рр.). Однак і досі в теорії менеджменту не існує єдиного універсального підходу до
розуміння змісту й шляхів формування системи управлінських цінностей, в тому
числі цінностей державного управління.

В процесі вивчення соціально-ціннісних засад державного управління
уточнено деякі понятійні характеристики, зокрема “політична еліта” т а
“адміністративно-політична еліта”. Якщо під першою можна розуміти коло
політичної еліти, яка бере участь  у розробці політичних стратегій розвитку
держави (такі стратегії мають бути легітимізовані ціннісними орієнтаціями
виборців) і змаганні за підтримку цих політичних проєктів більшістю громадян, то
друга  отримує ознаки державної влади і втілює запропоновані стратегії на рівні
інституціональної, макроекономічної, бюджетно-податкової, кредитно-фінансової,
інвестиційної, регіональної, кадрової та інших вимірів державної політики.

Ефективність втілення державних стратегій адміністративно-політичної
еліти передбачає підтримку  цих розробок державними службовцями, вищі
ешелони яких являють собою адміністративно-управлінську еліту, яка має власні
ціннісні орієнтації, зумовлені традиціями та функціями держави. Ціннісні
настанови адміністративно-управлінської еліти також відносно вільні від
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соціально-ціннісних засад громадянського суспільства, оскільки зумовлені
специфікою та складністю процесу управління. 

Отже, умовою успішного управління державою, де державна влада сама
виступає ключовою цінністю, є ефективне поєднання ціннісних настанов
громадянського суспільства та адміністративно-управлінської еліти. Політично-
управлінська еліта виступає чинником їх взаємодії та інтегратором соціально-
ціннісної ієрархії державного управління. 

Єдність соціально-ціннісної основи державного управління проявляється у
взаємодії його принципів: загальних, спеціальних і структурних. Перші
актуалізують ціннісний вимір демократії як форми організації суспільства, що діє
на основі народовладдя як принципу послідовного здійснення прав і свобод
людей. Другі ґрунтуються на балансі ціннісних орієнтацій державних службовців
(відсутність останнього може призвести до ціннісного конфлікту й навіть до
соціальної анемії). Треті забезпечують єдність державної влади в трьох її вимірах:
правовому, політичному й організаційному. 

Політичні цінності функціонують у суспільній структурі як ідеї-цінності
соціальних груп, спільнот та їх політичних представництв. Як такі вони можуть
становити основу державно-управлінських цінностей, якщо їх носії стають
суб’єктами державної влади. У цьому сенсі державно-управлінські цінності можна
назвати ідеями реалізації політичних потреб певних суб’єктів: будь-то людина або
соціальна група, або політична партія, або суспільство в цілому. 

Управлінські цінності можуть бути виявлені за допомогою суб’єктного
критерію, що включає переваги, які можуть мати соціальні спільноти завдяки
реалізації цих цінностей.

Утилітарний підхід у нормативно-політичній теорії достатньою мірою
спрямовується на обґрунтування ціннісної парадигми  сучасного державного
управління, акцентуючи увагу на ідеї суспільного блага як головній меті діяльності
держави в суспільстві. Водночас у сучасних утилітаристських школах відсутня
єдина думка про зміст ідеї суспільного блага і механізми її реалізації в процесі
управління державою.

Разом з тим основи теорії утилітаризму не узгоджуються із сучасними
підходами до усвідомлення місця і ролі прав людини (як окремо взятої
особистості) у формуванні демократичних основ політичної системи та ціннісних
засад державного управління. Як доводить практика внутрішньої і зовнішньої
політики держав, що культивують демократію, однак у своїй урядовій політиці
часто вдаються до утилітаристських міркувань, зловживання ідеєю суспільного
блага часто призводить до прямо протилежних наслідків. 
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На сучасному етапі розвитку системи державного управління в Україні
недоліки утилітарного підходу, до якого держава просто змушена вдаватися через
недорозвиненість ринкової економіки, частково зменшуються за рахунок більш
активного залучення громадськості до процесу прийняття управлінських рішень. У
цьому разі виключно утилітаристські розрахунки доповнюються і коригуються
шляхом урахування громадської думки з того чи іншого приводу, а цінності
споживання співвідносяться з ідеальними цінностями суспільства.

Гуманістичні ідеї державного управління започатковуються ще в працях
античних мислителів і, зрештою, втілюються в основоположних правових
документах світового масштабу. В процесі формування ціннісної системи
сучасного державного управління в країнах розвиненої демократії  починає
домінувати гуманістична парадигма. В той час як теорія утилітаризму розглядає
суспільне благо виключно як добробут, в основу гуманістичної парадигми
покладено ідею домінування природних прав людини і їх забезпечення як головної
мети суспільно значимої діяльності демократичної держави.

Ключовим етапом впровадження гуманістичних цінностей в системі
сучасного державного управління України є процес усвідомлення беззаперечної
ваги цих цінностей насамперед керівною елітою держави. Наступним етапом має
стати свого роду “очищення” кадрового складу державно-управлінської системи
України від ціннісних нашарувань тоталітарного суспільства, однак цей процес не
слід розуміти суто механістично – як усунення з посад старих управлінських
кадрів і заміну їх новими (носіями гуманістичної ідеології). В українських реаліях
це небезпечна політико-популістська утопія.

Вирішення проблеми полягає у комплексному підході до селекції
управлінських кадрів у поєднанні з цілеспрямованим освітньо-виховним
процесом, одне з ключових місць у якому мають посідати заходи із забезпечення
власної правової захищеності державних службовців як професіоналів і носіїв
державної влади.

Разом з тим, саме ціннісні орієнтири професійної поведінки визначають
політичний “портрет” політичної еліти. Але при цьому вони досить мало залежать
від форми правління, співвідношення сил та конфігурації влади. Більше того,
система цінностей влади сама визначає ці політичні параметри державного життя,
оскільки, як показує історичний досвід, жодні зовнішні обставини чи статусні
зобов’язання посадовців неспроможні так постійно впливати на рішення, які вони
приймають, як власні внутрішні переконання й цінності, уявлення про те, що
припустимо і що неприпустимо в політиці. Не що інше як система політичних
цінностей кристалізує й тиражує зразки політичної поведінки. 
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У сучасній Україні ціннісні орієнтири політичної еліти відображають не
тільки прогресивні способи державного управління, а й традиції радянського
періоду розвитку і навіть досвід інших, більш ранніх етапів вітчизняної історії. 

В системі професійних цінностей вітчизняної політичної еліти виявлено
парадокс “прагматичної згоди” з основною масою суспільства щодо зневажливого
ставлення до права як базової цінності державного управління.  Така солідарність
політичної еліти з основною масою населення у запереченні цінності права
підтримується й домінуванням подвійних стандартів відповідальності. Ці
стандарти призводять до уникнення будь-якої реальної відповідальності перед
суспільством керівниками різних рівнів. 

До пріоритетних механізмів налагодження конструктивної суб’єкт-об’єктної
взаємодії політичної еліти України у формуванні її професійних цінностей
належать: раціональне збалансування суспільно-політичних інтересів; зміна
парадигми сприйняття політики як такої. Розуміння політики як технології
досягнення суспільно визначених цілей зумовлює встановлення чітких, зрозумілих
кожному правил участі суспільства в управлінні державою, кардинальну зміну
управлінської культури, самої філософії державного управління; розвиток
соціальних механізмів “природного” виділення “кращих людей”, оскільки
суспільство не може функціонувати, не виносячи на поверхню те найкраще, що
народжується в його середовищі; підвищення ефективності системи політичної та
правової освіти населення й професійної підготовки управлінських кадрів тощо. 

Патріотизм та ідея служіння народові, безсумнівно, посідають чільне місце в
системі моральних орієнтацій і професійних цінностей службовців демократичної
суспільно орієнтованої держави. Поряд з цим у сучасній Україні система
цінностей державного управління виявляється спотвореною внаслідок впливу
численних факторів, у тому числі: проявів рудиментарної свідомості радянської
гіперінтернаціоналістської свідомості; історичних наслідків територіальної,
національної та політичної подрібненості України в недалекому минулому;
сучасних ризиків і загроз глобалізації; гуманітарно-ціннісного відставання масової
суспільної свідомості тощо.

Нова модель управління суспільним розвитком має базуватися на принципах
прозорості, під якими розуміємо право кожної людини знати, де й ким
приймаються політичні та державно-управлінські рішення, скільки і на що
витрачаються кошти держави, адже це є життєво необхідною запорукою
функціонування відкритого, ринкового і демократичного суспільства.

78



Рис. Механізми взаємодії громадянського суспільства і політичної еліти в
процесі демократизації державного управління

Система державно-управлінських цінностей у процесі взаємодії із своїм
носієм (державно-управлінською елітою), виступаючи щодо останнього
регулятором і водночас об’єктом впливу, таким чином може проявлятися як
самодостатня й замкнена, уповільнювати свій розвиток, не відповідати вимогам
часу й потребам громадянського суспільства.

Можна визначити ряд соціально-ціннісних критеріїв, які водночас
виступають як чинники і виміри ступеня демократичності державно-
управлінських відносин та  сприяють вирішенню завдань підвищення якості
державного управління в Україні. Як свідчить європейський досвід, існує певна
система таких критеріїв. Серед них  особливо виділяють наступні: професіоналізм,
взаємодію, відповідальність, які в комплексі закладають підвалини соціально-
ціннісної системи демократичного державного управління. Дослідження цих ознак
як у їх системному вимірі, так і окремо взятих, особливо в умовах сучасної
України, показало, що вони ще потребують утвердження в процесі приведення
системи державного управління у відповідність з демократичними нормами і
процедурами. Вирішення цього завдання слід розглядати й у контексті
євроінтеграційного курсу України як одну з передумов і чинників його успішної
реалізації.

Критерій відповідальності державної влади розглядається комплексно і
визначається перш за все як адекватність професійних якостей посадових осіб
держави та результатів їх діяльності завданням державного управління в
конкретних економічних та соціально-політичних умовах. Іншими словами, це
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відповідальність політико-управлінської еліти за належне здійснення державного
управління.  

Застосування системної взаємодії як визначального соціально-ціннісного
критерію його ефективності і демократичності є одним з ефективних напрямів
реформування системи державного управління на демократичних засадах.
Міжнародний досвід та історична практика свідчать, що дотримання цього
принципу сприяє поглибленню єдності державної влади, підвищенню
ефективності взаємозв’язків державних органів та інститутів громадянського
суспільства, узгодженню різнопланових суспільних інтересів і, зрештою,
зміцненню політичної та соціально-економічної стабільності в державі. З огляду
на це процес взаємодії слід розглядати як основу вдосконалення системи
державного управління в Україні в напрямі підвищення його ефективності та
демократичності. 

Надзвичайно актуальним залишається питання налагодження взаємодії між
органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Демократизація
суспільного життя вимагає перерозподілу повноважень між ними на основі
принципів децентралізації і деконцентрації влади, враховуючи ту обставину, що
інтереси держави мають базуватися на інтересах громадянина. Лише за такої
умови можна здійснити демократизацію державного управління за суттю, а не за
формою. В процесі налагодження такої взаємодії не слід забувати, що місцеве
самоврядування регулюється нормами, які є результатом діяльності держави в
особі її органів. Воно є проявом не стільки внутрішнього саморегулювання,
скільки зовнішнього регулювання, що накладає певні обмеження на діяльність
органів місцевого самоврядування, яка не може відбуватися всупереч
загальнодержавним інтересам. 

Зважаючи на ці фактори, у процесі налагодження взаємодії між державними
органами та місцевим самоврядуванням необхідно знайти такий баланс інтересів,
який відповідав би сподіванням територіальних громад і водночас не суперечив
національним інтересам.

Важливим аспектом взаємодії як визначального соціально-ціннісного кри-
терію державного управління є взаємодія органів державної влади і
громадянського суспільства, оскільки спрямованість на  розбудову  вільного,
демократичного суспільства, в центрі якого перебуває людина з її потребами та
інтересами, вимагає особливої уваги до розвитку цього процесу, який виступає як
справжнє і актуальне джерело формування цілей державного управління.
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Зміст основних дефініцій категорії “взаємодія” як соціально-ціннісного
виміру демократичного державного управління

Дефініція взаємодії Зміст

Взаємодія 
органів 
державної влади 
між собою та з 
органами 
місцевого 
самоврядування

політична Наявність процедур узгодження державної
політики

законотворча Узгодженість законодавства і нормативно-
правових актів

правова Усі органи виконавчої влади є 
адміністративно-підсудними

організаційна Узгодженість дій з реалізації державної 
політики та державного управління

ресурсна
Розподіл ресурсів має бути адекватним 
змісту державної політики і державно-
управлінських функцій 

представницька Парламент і органи місцевого 
самоврядування представляють перед 
органами виконавчої влади інтереси 
народу в цілому і місцевих громад

Взаємодія 
органів 
державної влади 
та органів 
місцевого 
самоврядування 
з громадськістю

інформаційна Інформування громадськості про 
державну політику

політична
Заручення підтримкою громадськості 
щодо напрямів та шляхів реалізації 
державної політики

інституційна
Створення спільних інституцій з 
вироблення державної політики та 
контролю за її реалізацією

організаційна Залучення громадськості до процесів 
вироблення та реалізації державної 
політики

 Організаційним показником якості управління державою при збереженні
зв’язку із соціально-ціннісними засадами виступає професіоналізм, який має
іманентно вміщувати такі ціннісні ознаки, як компетентність, інноваційність,
толерантність, моральність, професіоналізм тощо. 
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Зміст основних дефініцій категорії “професіоналізм державного управління”

Дефініція
професіоналізму

Зміст

Інноваційність

Здатність системи вчасно адаптуватися до нових суспільних
реалій, адекватно відповідати на виклики часу,
впроваджувати нові підходи і технології (протилежність
консерватизму)

Бюрократизм 
(раціональний)

Схильність до чіткого нормування засобів і результатів
управлінської діяльності

Соціальність
Соціальна орієнтованість управлінської діяльності,
громадянська свідомість управлінця. Уміння адаптувати
управлінські дії до вимог суспільної ситуації

Компетентність
Відповідність знань, умінь, навичок і здібностей управлінця
його посадовим функціям (для органу державної влади –
відповідність повноважень і доступних засобів їх реалізації)

Відчуття обов’язку
Усвідомлення стану відповідальності за свої дії та прагнення
здійснювати їх з максимальною користю для суспільства

Толерантність
Взаємна повага між суб’єктами державно-управлінських
відносин

Моральність
Стан саморегуляції професійної діяльності, який приводить
її у відповідність із суспільно значимими нормами етики і
моралі, духовними настановами суспільства

Діяльність державної влади легітимується ціннісними засадами суспільства
у трьох основних вимірах: правовому, політичному й організаційному. Загальною
для всіх цих вимірів є проблема відповідності дій суб’єктів державного управління
сформульованим аксіологічним принципам як показникам якості управління,
вирішення якої передбачає: 

 дотримання принципу відповідальності та підвищення правосвідомості
(правовий підхід); 

 забезпечення взаємодії всіх гілок влади, державного апарату та місцевої
влади, зв’язку держави і громадськості в цілому (політичний підхід); 

 досягнення професіоналізму державно-управлінської діяльності при
забезпеченні таких соціально-ціннісних ознак, як інноваційність, соціальність,
моральність і толерантність. 

Варто звернути увагу на те, що наведена класифікація соціально-значимих
цінностей державного управління уможливлює ранжування показників та
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характеристик якості державного управління для кожної з цих сфер. Позитивний
ефект може бути досягнутий лише в разі комплексного застосування базових
соціально-ціннісних принципів демократичного державного управління та
окремих їх показників.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що пострадянська
парадигма науки державного управління висвітлює різні проблеми соціально-
ціннісних засад предмета свого дослідження. Серед них – становлення
категорійного апарату науки про державне управління; розробка нової парадигми
державного управління; визначення соціально-ціннісних засад єдності
українського соціуму та місця ціннісних структур у діалектиці національного і
глобального рівня існування Української держави; окреслення ролі соціально-
ціннісних засад стратегій державного цілепокладання; пошук шляхів подолання
кризи авторитету державної влади як невідповідності соціально-ціннісним
пріоритетам розвитку, що маніфестуються нею; виявлення і коригування етичних
норм управлінського середовища; вдосконалення норм адміністративного права
тощо. Окреме місце у розробці соціально-ціннісних засад державного управління
пострадянської парадигми посідає теорія соціально-правової держави і стратегії
вироблення соціальних стандартів. Однак цілісної аксіологічної теорії в
пострадянській державно-управлінській науці досі не створено.

Проте специфіка основних напрямів дослідження соціально-ціннісних засад
державного управління в Україні вимагала формування й застосування
оригінальної методології, заснованої на логіці й теорії наукового пізнання.
Особлива увага у методології дослідження проблемного поля теми дисертаційного
дослідження має приділятися: діалектичному, системному, гіпотетико-
дедуктивному, соціологічному, історіографічному, структурно-функціональному та
прогностичному методам; низці порівняльних та інших методів. У дослідженні
застосовується парадигмальний та критеріальний підходи.

Ідея гуманізму в управлінні державою, яка з’явилася у працях античних
мислителів, зрештою, знаходить вираз в основоположних правових документах
світового масштабу і починає домінувати в процесі формування соціально-
ціннісної системи сучасного державного управління в країнах розвиненої
демократії. В основу цієї ціннісної системи, на відміну від ідеї суспільного блага,
яке в теорії утилітаризму розглядається виключно як добробут, покладено ідею
домінування природних прав людини і їх забезпечення як основне завдання
держави в процесі управління суспільством. У провадженні гуманістичних
цінностей в основи сучасного державного управління України ключовим етапом є
процес усвідомлення беззаперечної ваги соціальних цінностей, що відповідають
природним правам людини. 
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На основі розробленої моделі етичної поведінки можна обгрунтувати
потребу в етичній інфраструктурі і аналізується її модель, яка забезпечує
комплексний підхід до процесу формування і функціонування професійної етики.
Вона включає: 1) політичну волю вищого керівництва визнати етику-мораль
основою трансформаційних процесів у державі; 2) добровільне й публічне
прийняття Присяги державного службовця служити народові України; 3)
юридичне закріплення “рамкових” моральних норм, дозволених “вільних” дій і
“норм-заборон”; 4) механізми відповідальності за дотримання встановлених
правил; 5) кодекси етики; 6) етичну освіту і механізми професійної соціалізації;
7) належні умови і організація праці державних службовців; 8) етичні інститути
державної служби і громадські організації державних службовців; 9) вільні ЗМІ,
активне громадянське суспільство, які взаємодіють з ними і контролюють їх
діяльність.

Ефективність формування професійної етики грунтується на органічному
поєднанні процесів етичної освіти й організації професійної діяльності колективу
на етичних засадах. Ця закономірність, з одного боку, визначає зміст і методику
вивчення професійної етики в системі підготовки й підвищення кваліфікації
державних службовців, а з другого – процес етичної соціалізації в трудовому
колективі. Її реалізація забезпечує єдність інтериоризації й екстериоризації
етичних принципів і норм, наслідком чого є їх свідомо-емоційне засвоєння і
структурування на рівні моральної свідомості в стійкі інтелектуально-емоційні
комплекси, які проявляються в практичній діяльності та поведінці у формі
морально-етичних якостей. Упровадження даного підходу потребує вироблення
етичної політики трудового колективу і програми її реалізації. Визначальною
умовою ефективності процесу формування професійної етики державних
службовців є моральна позиція керівника-лідера.

Необхідно розглядати ефективність управлінської діяльності з позиції
кадрового забезпечення як співвідношення величин витрат кадрового ресурсу,
задіяного для вирішення завдань, та витрат кадрового ресурсу, необхідного для
досягнення запланованого кінцевого або поточного результату. Під кадровим
ресурсом державної служби слід розуміти наявних державних службовців, а також
кандидатів на заміщення вакантних посад, а під кадровим потенціалом – здатність
кадрового ресурсу забезпечити діяльність за призначенням.

Визначено реальний стан кадрового ресурсу як частин кадрового
потенціалу, що використовується при виконанні поставлених завдань у конкретний
час і в конкретних умовах, а номінальний стан кадрового ресурсу - як частину
кадрового потенціалу, необхідну для досягнення результату при виконанні
конкретних завдань (тобто це вимоги діяльності до кадрового ресурсу). Таким
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чином, рівень ефективності може бути виміряний як співвідношення між реальним
та номінальним станами кадрового ресурсу.

Основним змістом кадрового моніторингу є визначення та прогнозування
граничних станів кадрового ресурсу, вихід за межі яких може призвести до
невиконання завдань діяльності або до необґрунтованих витрат ресурсів, а також
вироблення пропозицій щодо управлінських рішень стосовно застережних заходів
з недопущення досягнення таких рівнів. Управління кадровим моніторингом
пропонується здійснювати керівникам органів державної влади та територіальних
органів управління.

Аналіз системи чинників та механізмів формування морально-
психологічного потенціалу державних службовців свідчить про очевидну
недостатність застосування лише кадрового моніторингу ефективності діяльності
посадових осіб та структурних підрозділів органів виконавчої влади для реалізації
їх морально-психологічного потенціалу.

Пропонується морально-психологічне забезпечення діяльності державних
службовців в органах виконавчої влади вважати одним із видів забезпечення,
метою якого є підготовка свідомості і психіки державних службовців до стійкого,
надійного й адекватного функціонування в будь-яких умовах службової діяльності
та можливого цілеспрямованого інформаційно-психологічного впливу, досягнення
та збереження в них такого морально-психологічного стану, який сприяв би
ефективному виконанню ними завдань та функцій державного управління.

Виходячи з цього основними організаційними формами морально-
психологічного забезпечення діяльності державних службовців в органах
державної влади слід вважати: інформаційне забезпечення, психологічне
забезпечення, соціальну роботу, культурно-виховну роботу, інформаційно-
психологічну протидію.

Стан і особливості функціонування моральної культури державних
службовців визначаються  соціальним  характером суперечностей і деформацій
перехідного періоду українського суспільства, які  впливають на зміст моральності,
на систему взаємозв”язків моральної свідомості, моральних відносин і моральної
поведінки. Вони породжені об’єктивними обставинами як загальносоціального
характеру, так і специфічно управлінськими (реструктуризація управління,
функціональне розпорошення та дублювання, бюрократизація апарату та ін.), що
привели до деформації кадрового корпусу в цілому, до порушення усталеної
системи його моральних цінностей і норм, посилило недовіру громадян до влади,
розрив між владою і народом.

Ерозія моральних принципів і переконань призвела до  ослаблення
професійних управлінських якостей, порушення дії механізмів відповідальності,
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дисципліни та соціального контролю,  посилення механізмів архаїчного
традиційного суспільства з його системою привілеїв, відновлення гірших
стереотипів традиційного чиновництва, меркантилізації відносин службовців
(протекціонізм, хабарництво, бюрократизм, корупція та інше).

Моральна культура сучасних  державних службовців виступає як  якісне ядро
їх загальної культури, яке визначає ефективність професійної діяльності і якій
притаманна неусталеність основних складових моральної практики, слабка
структурованість та недостатній взаємовплив моральної свідомості і
поведінки,однобічне й поверхове освоєння професійної етики. Вона ієрархічна й
формалізована за своїми проявами і в той же час орієнтована на служіння всьому
суспільству й характеризується переважно конвекційним рівнем свого розвитку й
зосередженістю на розв’язанні суперечностей суспільства, зокрема на знятті
суперечностей між державою і громадянами.
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Характеристика моральності
державного службовця

рівень морального розвитку
доброчесність
професіоналізм
ціннісні орієнтації, моральні
принципи 
моральна мотивація
моральні почуття: свобода,  честь,
обов’язок, відповідальність
міра самодостатності
вміння володіти собою
самокритичність

Фактори зовнішнього
середовища:

суспільні цінності та пріоритети
політичні, соціально-економічні,
культурні умови
правові норми
 національні традиції
громадська думка
суспільні очікування
довіра до влади
стандарти і вимоги міжнародної
спільноти 

Фактори внутрішнього
(державно-інституційного)

середовища:
етична політика держави
функціонування елементів
етичної інфраструктури
організація діяльності
державного органу
роль керівника
морально-психологічний клімат у
колективі
моральна мотивація 
контроль
етична соціалізація

Чинники етичної поведінки
критерії морального вибору
адаптація до зовнішнього
середовища
довіра
раціональний поділ і кооперація
праці
узгодженість і координація
діяльності
ціннісно-орієнтаційна єдність
латентні моделі підтримки
внутрішній і зовнішній 
   контроль
самоконтроль

Форми моральної взаємодії
моральне спілкування 
моральна діяльність (співпраця,
взаємодопомога, солідарність,
консенсус, компроміс, моральна
підтримка)
співучасть в управлінні
делегування повноважень
підзвітність, підконтрольність
протидія корупції, іншим
аморальним проявам

Алгоритм етичного вибору
збирання і аналіз фактів, які стосуються ситуації
ідентифікація етичної проблеми
що про це говорить закон?
що підказують знання і досвід?
які можливості організації і власний
потенціал?
які варіанти рішення? 
який варіант рішення кращий у даній ситуації? 
які його можливі наслідки?
чи витримає рішення випробування громадською
думкою?
чи сприятиме рішення зміцненню авторитету
державного органу і особистого?

Прояви компетентності
професіоналізм
гуманність
служіння 
справедливість
відповідальність
лідерство
навички міжособистісної взаємодії
культура спілкування
робота в команді
управління ресурсами
діловий етикет

Державний службовець як
суб’єкт етичних відносин

Основні складові процесу формування та функціонування етики державного службовця і його чинники

Етична інфраструктура
політична воля вищого керівництва
публічна Присяга державного службовця 
етичне законодавство (юридичне закріплення
„рамкових” моральних норм)
механізми відповідальності, санкції за недотримання
етичних норм
кодекси етики (інституційний, галузеві)
професійна соціалізація й етична освіта
організація і умови праці, соціальний захист
держслужбовця
етичні інститути державної служби
вільні ЗМІ, інститути громадянського суспільства, які
сприяють етизації державної служби



Моральна культура службовців об’єктивно диференціюється за своїм змістом
залежно від сфери їх діяльності та функцій, кожна з яких вимагає особливого
застосування комплексу взаємопов’язаних професійних та особистих якостей,
чільне місце серед яких належить якостям етичним. Ефективність їх використання
залежить від дотримання сучасних цивілізованих політико-моральних вимог,
єдності політики і моралі, які забезпечать виконання політичних функцій держави,
більшу соціальну ефективність її реформаторської діяльності. 

Державні службовці розглядаються як специфічна соціально-професійна група
інтелігенції, що займає особливу позицію великої соціальної значущості, члени якої
проходять особливу соціально-культурну соціалізацію, чим забезпечується
відповідність підготовки й діяльності службовця професіограмі й вимогам
суспільства, що знаходить прояв у своєрідності культури (субкультури) цієї групи,
однією з базових складових якої є моральна культура.

Специфічним для них, як ні одної іншої групи інтелігенції,  характерне
органічне поєднання базових функцій інтелігенції (фахово-спеціальної та культурно-
соціалізуючої) з основною для службовців - управлінсько-організаційною. Основною
складовою культурно-соціалізуючої функції є моральна компонента, моральна
культура, яка є імманентною характеристикою ефективності управлінсько-
організаційної діяльності. У моральній культурі службовців синтезуються пласти
різновиду професійної етики, етики специфічної соціальної підгрупи інтелігенції і
загальні моральні цінності інтелігенції. Службовець у своїй діяльності має поєднувати
загально-людські цінності, цінності державної служби, професійні цінності своєї
соціальної групи та національно-етичні.

Система забезпечення морально-культурної підготовки службовців, виходячи
з неусталеності її понятійного апарату та нечіткості ціннісних пріоритетів, має
включати: формування морального способу життя і праці, високих моральних
цінностей і норм на основі кращих рис української ментальності, формування
професійних моральних поглядів, принципів і переконань, позитивних установок і
взірців моральної поведінки, постійне професійне самовдосконалення та
самовиховання.

Ефективність моральної соціалізації службовців управлінськими засобами
повинна забезпечуватись єдністю процесів прогнозування і планування морального
розвитку кадрів, регулятивною оптимізацією моральних відносин, у тому числі
науково обгрунтованими програмами морального виховання й самовиховання,
моральним стимулюванням і заохоченням професійної, зацікавленої та
відповідальної управлінської діяльності з боку держави.
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Модуль 3. Міжнародний досвід щодо розробки та впровадження етичних стандартів

3.1. Міжнародний рівень упровадження етичних стандартів

Питання розроблення та впровадження етичних стандартів є сьогодні
надзвичайно актуальним питанням для формування нової корпоративної культури
та реформування системи місцевого самоврядування. Стає все більш зрозумілим,
що розпочата в Україні реформа децентралізації може мати успіх лише за умови
утвердження в суспільній та професійній свідомості нової філософії служби в
органах місцевого самоврядування, що вимагає суттєвої перебудови системи
підготовки службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, визначення
нових етичних засад та принципів у їх діяльності.

Як слушно зауважує український вчений Т. Василевська, у процесі
побудови правової, демократичної, соціальної держави зростає значимість
моральної складової діяльності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, яка стає важливим елементом формування довіри та
партнерських відносин між громадою та владою, вагомим важелем запобігання
корупції, ресурсом управління професійною діяльністю, чинником стимулювання
високого професіоналізму бюрократії.

Впровадження стандартів публічної етики є одним із основних напрямків
упровадження концепції демократичного врядування та Європейської Стратегії
інновацій та належного врядування на місцевому рівні. Радою Європи ще у
середині 90-х років було розпочато роботу щодо узагальнення, популяризації та
розповсюдження стандартів публічної етики. Так, у 1999 році Конгресом місцевих
і регіональних влад Ради Європи було ухвалено Рекомендацію 60 (1999) щодо
етичної поведінки обраних представників на місцевому і регіональному рівнях.
Посилання на принципи гуманізму фігурують у преамбулах конвенцій, у
резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, а також у дипломатичній практиці. Повага
до свободи та гідності особи розглядається як базовий принцип права Ради
Європи, як суть Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 р. Про такий акцент також чітко заявлено в Загальній декларації прав людини
1948 р. і в Лісабонському Договорі.

Констатовано, що багатовимірність та багатогранність теоретичних і
концептуальних дискусій щодо процесу європейської інтеграції, природи та
функціонування Європейського Союзу є основою фундаментальних теоретико-
прикладних розбіжностей наукових шкіл на різних стадіях інтеграційного процесу.

Конкуренція між двома домінуючими теоріями інтеграції – орієнтованим на
суспільство неофункціоналізмом (Е.Хаас) та орієнтованим на державу
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міжурядовим підходом (С.Гофманн) – сприяла розвитку альтернативних підходів
до дослідження європейської інтеграції (аналіз політики, конституціоналізм і
врядування). Слід зазначити, що спочатку не було сформовано підходу, у чистому
вигляді орієнтованого на людину. Однак конкуренція між цими теоретичними
поглядами дала змогу людині скористатися з переваг інтеграційного процесу.

Зазначено, що конституційні обмеження країн та суперечливе ставлення
громадськості до європейських інтеграційних процесів країн Європейського
економічного простору (ЄЕП) сприяли створенню складної “двостовпової”
структури в рамках Угоди про Європейський економічний простір, яка дала змогу
забезпечити повагу суверенітету країн ЄЕП і можливість брати участь у
формуванні та реалізації політик, що стосувалися цього інтеграційного утворення.
Водночас країни ЄЕП мають запроваджувати acquis Європейського Союзу, на який
мають обмежений вплив. Це супроводжується формуванням двох непримиренних
таборів європрихильників та євроскептиків. Одним із головних викликів для
системи державного управління став пошук компромісу між масштабами
автономії своєї національної політики в чутливих секторах та доступом до єдиного
ринку ЄС. Такий імпорт “дефіциту демократії” з ЄС змусив переглянути підхід до
державно-управлінської діяльності і більш чутливо реагувати на ініціативи
громадянського суспільства.

Підвищена увага суспільства до етичної проблематики демократичного
врядування спонукає дослідників до теоретичних дискусій щодо сучасних
проблем етики державно-владних відносин. Два поняття відіграють ключову роль
у цих теоретичних побудовах – перехід до демократії (transition) та усталення
демократичної системи, або зміцнення демократії (consolidation). Загальний
процес демократизації складається не з одного, а з двох послідовних переходів:
перший (transition) призводить до встановлення демократичного уряду; другий
(consolidation) – до зміцнення демократії, або до ефективного функціонування
демократичного режиму. У першому випадку йдеться про формування
інституціональних основ демократичної системи, що забезпечують змінюваність
політичних лідерів за допомогою демократичних процедур. У другому – мається
на увазі зміцнення самої демократії як суспільно-політичної системи, що
передбачає залучення більшої частини суспільства (включаючи не лише політичні,
суспільні (громадські) організації, інституціоналізовані групи інтересів, а й широкі
верстви населення) до цінностей демократії, усвідомлення її як найбільш
досконалої форми урядування у порівнянні з усіма іншими. Вкрай сприятливим
для започаткування демократичного переходу вважається налаштування
політичного керівництва країни на реформи. 
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Зміст концепції механізмів демократичного врядування полягає в реалізації
наступних етичних принципів: додержання прав і свобод людини і громадянина,
гуманізму, довіри, справедливості, законності та добросовісності. Додержання
прав і свобод людини як головного принципу етики державного управління є
важливою умовою досягнення легітимного стану державно-управлінських та
суспільно-владних відносин та забезпечення належного рівня соціальної
справедливості; достатньою умовою демократичного врядування має бути
послідовне утвердження етичної концепції права, яка не лише проводить принцип
додержання прав і свобод людини, а й розуміє його як принцип етики
демократичного врядування. Принцип гуманізму передбачає визнання гідності та
незалежності особистості головною соціальною цінністю; максимізацію свободи
вибору людини (зокрема свободи слова і совісті, права на особисту думку і
незалежне дослідження, права кожної особистості на власний спосіб життя), яка
має поширюватися настільки далеко, наскільки це не завдає шкоди іншим.
Принцип довіри передбачає існування такого рівня довіри громадян до влади, який
свідчить про готовність суспільства в цілому до формування стосунків відкритого
типу та співробітництва на основі демократичних принципів. Принцип
справедливості є ідеєю тих інституцій, які перетворюють масу людей на політичну
спільноту. Саме вона пов’язує одного громадянина з іншим і всіх громадян – з
урядом. Існування держави є виправданим лише за умови підтримання нею
справедливого правопорядку, тобто справедливість є основою легітимної
політичної влади. Законність як один із головних демократичних принципів
організації та функціонування держави, означає, що всі дії, які відбуваються в
державному й громадському житті та є об’єктом правового регулювання, мають
здійснюватися у точній відповідності з вимогами законів та підзаконних актів.
Законність органічно включає в себе розвинену систему прав і свобод громадян та
практичну реалізацію зазначених прав і свобод. Принцип добросовісності має
моральну природу, яка являє собою стан чесності, сумління, порядності,
передбачає переконаність у необхідності ретельного виконання соціальних
обов’язків, повагу до інших, вірність зобов’язанням, повагу прав інших суб’єктів,
обов’язок порівняння власних та чужих інтересів, унеможливлення заподіяння
шкоди третім особам.

Впровадження етичних принципів демократичного врядування визначається
традиціями демократизму, створенням інститутів, що базуються на неформальних
правилах, рівнем управлінської культури і потребує поступовості, створення
інститутів соціального партнерства та накопичення досвіду взаємодії у виконанні
державних програм розвитку. 
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Етичні принципи демократичного врядування спроможні стати основою для
формування відповідальності представників влади та підставою для суспільної
оцінки бюрократії. Сукупність етичних принципів демократичного врядування
необхідна для вияву чітких орієнтирів службової поведінки та створення певних
шаблонів, які роз’яснюють поведінку, для підвищення рівня раціональності та
моральності у професійній діяльності чиновництва. Закріплені етичні принципи
демократичного врядування відкриватимуть можливості для достатньо вільного
орієнтування державних службовців у стандартних ситуаціях.

Зв’язок  професійної діяльності з владою та управлінням накладає на
державних службовців підвищену відповідальність перед громадянами. Етичну
проблематику управлінської діяльності загострюють процеси швидких змін та
ускладнення сучасного суспільства, інформатизації та глобалізації, які призводять
до фрагментації особистості, втрати моральних орієнтирів, ускладнюють
сприйняття наслідків дій і відчуття відповідальності, провокують ставлення до
громадян – споживачів управлінських послуг – як до абстрактної величини тощо.
Слід наголосити, що на сучасному етапі розвитку Української держави моральні
чинники стають особливо важливими регуляторами державно-управлінських
відносин.

В у м о в а х реформування системи публічного управління в Україні
починають формуватися нова культура та новий стиль роботи органів влади,
орієнтованих на підвищення відповідальності своєї діяльності, забезпечення її
підзвітності громадянам та суспільству. Отже, мова йде переважно про орієнтацію
на ціннісні та культурні чинники, а не на бюрократичні правила і норми. 

Слід наголосити, що у своїй сутності демократія залежить від громадської
довіри. Без повної довіри громадськості до тих, кого вони обирають, а також до
тих, хто найнятий на роботу для того щоб надавати їм послуги, демократичні
інституції на усіх рівнях не можуть існувати належним чином. Ринкова економіка
не зможе розвиватися, якщо система управління матиме суттєві недоліки та
підриватиме чесну конкуренцію. Зрозуміло, що демократія не зможе розвиватися у
суспільстві, яке не дотримується головних стандартів етичної поведінки на усіх
рівнях – центральному, регіональному та місцевому. У зв’язку з цим етичний
аспект стає важливим компонентом нової корпоративної культури в місцевому
самоврядуванні.

Необхідно зазначити, що в європейських країн приділяється серйозна увага
питанням розвитку етичних стандартів та формування нової корпоративної
культури в умовах модернізації системи місцевого самоврядування. Більшість
вітчизняних та зарубіжних дослідників погоджуються з тим, що в другій половині
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ХХ-го ст. етизація публічної служби стала пріоритетним напрямом реалізації реформ
місцевого самоврядування у більшості європейських країн.

На зміну технократичній моделі управління з властивою їй «бюрократичною
етикою» прийшов «менеджеризм», який ґрунтується на взаємній довірі і співпраці
суб’єктів управління. Його характерною ознакою є гуманізація процесу управління, що
виявляється в розширенні меж дії моральних і, відповідно, звуженні меж правових і
адміністративних засобів, стимулюванні почуття власної значимості та етичної
поведінки службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, сприянні
розвитку індивідуальної творчості в колективній діяльності управління тощо.

М. Рудакевич зауважує, що формування професійної етики службовців
розглядається як процес становлення професійної моральної свідомості, набуття
досвіду моральної діяльності та етичного спілкування, самовиховання морально-
професійних якостей, що є складовими їх професіоналізму. Він являє собою
поєднання суспільних і специфічно-професійних цінностей та норм професійної
поведінки, які реалізуються в спільній практичній діяльності. 

Динаміку цього процесу відображено в контексті стадій соціокультурної
еволюції моральної свідомості. Встановлено, що базовим рівнем морального
розвитку службовця має бути постконвенційний (автономний) рівень морального
суб’єкта, для якого дотримання морального закону є справою гідності й честі.
Механізмом етичної поведінки виступає моральне самоствердження службовця як
суб’єкта професійної діяльності у формі вільного і свідомого вчинку (рішення, дії).

Важливим фактором необхідності впровадження етичних принципів
демократичного врядування є євроінтеграційні орієнтири нашої держави,
приєднання до цілої низки міжнародних угод й інших регуляторних актів та заходи
з адаптації вітчизняного законодавства до міжнародних норм. На етичних
принципах демократичного врядування побудована демократія у країнах-членах
Європейського Союзу, і кожен із принципів є важливим для модернізації системи
місцевого самоврядування та забезпечення розвитку демократичного суспільства. 

Досвід більшості європейських країн свідчить також про те, що процес
формування етичних принципів демократичного врядування в діяльності органів
місцевого самоврядування є історично тривалим. Він безпосередньо пов’язаний із
соціально-економічним розвитком держави та її регіонів і громад. Він має також
відповідати прагненням демократичного розвитку українського суспільства.

Демократичні перетворення суспільства та відповідні зміни у менталітеті
його громадян значною мірою залежать від діяльності органів публічної влади, що
регулюється відповідними правовими нормами. У зв’язку з цим цікавою для
України є модель «шести принципів доброго управління» Польщі: прозорості,
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нетерпимості до корупції, громадської співучасті, фаховості, передбачуваності та
звітності у публічному управлінні органів місцевого самоврядування [69]. 

Слід також зазначити, що Радою Європи ще у середині 1990-х років було
розпочато серйозну роботу щодо узагальнення, популяризації та розповсюдження
стандартів публічної етики. Так, у 2006 році Центром експертизи з питань
реформування системи місцевого самоврядування Ради Європи було підготовлено
підручник кращих європейських практик громадської етики на місцевому рівні,
узагальнених Європейським комітетом Ради Європи з питань місцевої і
регіональної демократії. 

Структура цього підручника базується на пакеті модельних ініціатив з
питань впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному
рівнях, який був розглянутий та  затверджений на міжнародної конференції у м.
Нордвійкерхаут (Королівство Нідерланди) у березні 2004 року. 

Модельні ініціативи Ради Європи складаються з двох частин, а саме:
частина І – Методологія моделювання та покращення громадської етики на
місцевому рівні; частина ІІ – Європейська шкала балів громадської етики на
місцевому рівні. Методологія пояснює яким чином, використовуючи модель,
можна в оптимальні терміни досягти наступних результатів: адаптувати
європейську шкалу балів (в цілому чи окремі розділи) до конкретної ситуації у тій
чи іншій країні; провести самооцінку та розробити національну модель на базі
національної шкали балів; провести експертні дослідження, які закладатимуть
засади для реалізації програми реформ.

Європейська шкала балів містить структурований перелік висловлювань
про громадську етику і надає стартовий матеріал для розробки національної
моделі. Шкала балів допомагає визначити головні засади з питань етики на
місцевому рівні, відповідно до пропозицій, визначених у підручнику, а також
сприяє муніципалітетам у визначенні своїх переваг і недоліків. Інформацію про
переваги слід розповсюджувати, в той час як інформація про недоліки повинна
використовуватися при розробці та реалізації стратегій покращення та
удосконалення роботи. Не існує «гарних» чи «поганих» результатів у разі,
оскільки вони допомагають розвитку та покращенню роботи органів влади, а
також служать індикатором де і для кого може бути надана краща допомога.

До елементів етичної інфраструктури, згідно з аналізом експертів Програми
SIGMA, що реалізується спільно Організацією економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) за підтримки Європейського Союзу, належать наступні: політична
воля, законодавство, професійно-етичні кодекси, механізми звітності й нагляду,
умови підтримки державної служби, координуючі органи, професійна соціалізація,
громадянське суспільство тощо.
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Побудова на державній службі етичної інфраструктури сприятиме
створенню етичного режиму, здійсненню системного управління етикою
державних службовців (планування етичної роботи, мотивація працівників на
прояви етичної чутливості, моніторинг етичного клімату в органах місцевого
самоврядування, етичний аудит та оцінка діяльності службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, управління конфліктами та коригування поведінки,
санкціонування неналежної поведінки та позбавлення недоліків в роботі
відповідних органів місцевого самоврядування та їх працівників тощо).

Слід також наголосити, що етизація системи державного управління саме
через етичну інфраструктуру має не тільки набути системного характеру, але й
стати цікавим об’єктом аналізу та подальших наукових і практичних досліджень в
процесі реалізації реформи децентралізації в Україні. 

У зв’язку з цим, є доцільним нагадати, що етична інфраструктура є
сукупністю політико-правових, організаційних, етичних механізмів, методів і
нормативно-правових засобів, що використовуються  для формування професійної
поведінки посадових осіб місцевого самоврядування в процесі їх управлінської
діяльності. Етична інфраструктура є механізмом управління, за допомогою якого
здійснюється організуючий та регулюючий вплив на професійну діяльність
посадових осіб місцевого самоврядування, що дозволяє підтримувати в органах
влади високі етичні стандарти і норми поведінки. 

Етична інфраструктура забезпечує органічне поєднання етичного,
політичного і правового регулювання діяльності службовців, а також чітке
юридичне закріплення меж дозволених дій; дієві механізми відповідальності за
дотримання встановлених правил; кодекси етики; механізми професійної
соціалізації, елементом якої є етична освіта; належні умови праці й соціальний
захист посадових осіб місцевого самоврядування; активне громадянське
суспільство та незалежні засоби масової інформації, які здійснюють громадський
контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування.

Можна погодитись із думкою деяких вітчизняних і зарубіжних науковців та
дослідників про важливість забезпечення нових більш дієвих механізмів
формування етичної інфраструктури в органах влади, що містять наступні
елементи: політична воля до реформ (усвідомлення і публічне визнання вищим
політичним керівництвом етичних норм основою демократичних трансформацій у
відповідній громаді та державі в цілому); законодавство (юридично закріплені
базові етично-моральні норми діяльності); механізми звітності та нагляду (вони
включають відповідальність і санкції за порушення етичних норм); кодекси
поведінки (демократично прийняті правила поведінки); механізми професійної
соціалізації; забезпечення певних умов функціонування органів місцевого
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самоврядування (належні умови і організація діяльності органів місцевого
самоврядування та його працівників); функціонування  координуючих органів
(етичні інститути); наявність громадського (суспільного) нагляду за діяльністю
органів місцевого самоврядування (інститути громадянського суспільства, які
сприяють етизації системи місцевого самоврядування); етична експертиза як
елемент, що підтримує в органах місцевого самоврядування клімат, який сприяє
дотриманню етичних і моральних норм. 

На думку багатьох дослідників, стандарти етичної інфраструктури повинні
мати такі ознаки: спільні зусилля певної групи людей в реалізації функцій органів
місцевого самоврядування. Вони ґрунтується на принципах поваги та гідності,
професійного визнання, делегування повноважень, чесності та справедливості
оцінювання праці, стимулювання професійного розвитку посадових осіб місцевого
самоврядування тощо. Враховуючи вищевикладене, важливою є думка експертів
Ради Європи та інших міжнародних організацій про те, що метою впровадження
стандартів етичної інфраструктури на місцевому рівні є забезпечення професійної
діяльності посадових осіб місцевого самоврядування в інтересах громади та
суспільства, а також запобігання можливим зловживанням владою і порушенням
закону. 
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3.2. Розробка  етичних стандартів на національному рівні

Політичні цінності держави й цінності державного управління формуються
під впливом соціально-ціннісної парадигми державно-організованого суспільства.
На сьогодні в Україні актуалізується питання про культурну й цивілізаційну
ідентичність, про місце між Заходом і Сходом, індустріальним і
постіндустріальним суспільством, і що розуміння специфіки й перспектив
формування ціннісної системи, її політичної культури набуває особливого
значення.

В сучасній Україні ціннісні орієнтири політичної еліти відображають не
лише прогресивні способи державного управління, а й традиції, властиві
радянському періоду розвитку, та навіть досвід інших, більш ранніх етапів
вітчизняної історії.

Система державно-управлінських цінностей у процесі взаємодії із своїм
носієм (державно-управлінською елітою), виступаючи щодо останнього
регулятором і водночас об’єктом впливу, таким чином може проявлятися як
самодостатня й замкнена, уповільнювати свій розвиток, не відповідати вимогам
часу й потребам громадянського суспільства.

На сучасному етапі українського національного державотворення одним з
найбільш ефективних механізмів впливу на систему державно-управлінських
цінностей видається формування та послідовне впровадження в середовище
державних службовців національної ідеї як основи свідомого та переконаного
сприйняття ними цінностей патріотизму, служіння державі й народу України.

Завдання щодо підвищення якості державного управління в Україні
передбачають дотримання цілої низки соціально-ціннісних критеріїв, які водночас
виступають як чинники і виміри ступеня демократичності державно-
управлінських відносин. Досвід демократичних країн свідчить, що існує певна
система таких критеріїв, серед яких особливо слід виділити: професіоналізм,
взаємодію, відповідальність, які в комплексі закладають підвалини соціально-
ціннісної системи демократичного державного управління. 

Одним з найбільш важливих соціально-ціннісних критеріїв державного
управління у правовому вимірі є відповідальність, дефіцит якої є однією з суттєвих
вад української державно-управлінської еліти. Відповідальність державної влади
визначається адекватністю професійних, моральних, культурних та інших якостей
її суб’єктів, а також результатів діяльності останніх умовам і завданням, які
постали перед країною і суспільством, і передбачає відповідальність за належне
здійснення державного управління.
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Як показують міжнародний досвід та історична практика, одним з
ефективних напрямів реформування системи державного управління на
демократичних засадах є застосування системної взаємодії як визначального
соціально-ціннісного критерію його ефективності і демократичності. Застосування
принципу взаємодії в державному управлінні сприяє зміцненню єдності державної
влади, взаємозв’язків державних органів та інститутів громадянського суспільства,
узгодженню різнопланових суспільних інтересів і, зрештою, досягненню
політичної та соціально-економічної стабільності в державі. У результаті цього
процес взаємодії слід розглядати як основу вдосконалення системи державного
управління в Україні в напрямі підвищення його ефективності та демократичності.
Насамперед це стосується проблеми взаємовідносин між різними гілками
державної влади, оскільки відсутність належної взаємодії між ними, особливо між
законодавчою і виконавчою структурами, до останнього часу була джерелом
конфліктності в українському суспільстві.

Важливим аспектом взаємодії як визначального соціально-ціннісного
критерію державного управління є взаємодія органів державної влади і
громадянського суспільства, оскільки спрямованість на розбудову вільного,
демократичного суспільства, в центрі якого перебуває людина з її потребами та
інтересами, має передбачати особливу увагу до розвитку цього процесу, який
виступає як справжнє і актуальне джерело формування цілей державного
управління. 

Організаційним показником якості управління державою при збереженні
зв’язку із соціально-ціннісними засадами виступає професіоналізм управлінських
кадрів, який має іманентно містити такі ціннісні ознаки, як компетентність,
інноваційність, толерантність, моральність тощо. 

Щодо стану і перспектив подальшого розвитку соціально-ціннісних засад
сучасної системи державного управління в Україні, то їх характерними ознаками є
наступні:

 суттєва перевага утилітарних цінностей над культурно-духовними в
свідомості осіб, які покликані професійно управляти державними справами
на всіх рівнях їх службової ієрархії;

 значний вплив родинних традицій, патріархального способу мислення,
колективних і корпоративних інтересів;

 уповільнене сприйняття політичною та адміністративно-управлінською
елітою країни принципів і пріоритетів формування системи демократичних
цінностей державного управління тощо.
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Одночасно можна окреслити основні напрями та засоби цілеспрямованого
впливу на процес подальшого формування соціально-ціннісних засад
демократичної системи державного управління в Україні. Зокрема, визначено, що:

 основним об’єктом впливу з метою формування базових засад демо-
кратичної системи державно-управлінських цінностей є група утилітарних
цінностей: матеріальний добробут, владний, правовий та політичний стан
соціально-професійної групи державних службовців;

 дієвим засобом подальшої демократизації ціннісних засад державного
управління в Україні може стати лібералізація професійних відносин у системі
державного управління шляхом запровадження більш відкритої комунікації в
середовищі політичної та адміністративно-управлінської еліти;

 для формування механізмів удосконалення системи державного
управління з опорою на ціннісні засади сучасного українського суспільства більш
ефективним засобом може виявитись не виховна робота, а активна законотворчість
з метою чіткої нормативно-правової регламентації системи державного управління
та унеможливлення проявів непорядності в професійній діяльності державних
службовців.

Подальшому формуванню демократичних ціннісних засад системи
державного управління в Україні може сприяти низка соціальних передумов та
механізмів їх задіяння у зазначеному процесі, а саме:

 позитивні ціннісні установки української родини (патріотизм, гуманізм,
законослухняність, лояльність, працелюбність тощо) можуть вже в
недалекому майбутньому відчутно прискорити формування ціннісних
установок нової генерації державних управлінців. Для цього слід особливу
увагу звернути на гармонійний розвиток самої родини як первинної ланки
суспільства; 

 надійним і досить швидким засобом формування ціннісних засад і
принципів системи державного управління є законотворчість і забезпечення
законності. Але недостатньо приймати хороші закони, потрібно ще
домогтися їх виконання. Тому в системі державного управління доцільно
розвивати механізми адміністративного судочинства і дисциплінарної
відповідальності;

 запровадження необхідного освітнього мінімуму з демократичного
державного управління для державних службовців та осіб, які претендують
на заняття посад державної служби і служби в органах місцевого
самоврядування, могло б сприяти не лише підвищенню їх професійного
рівня, а й досить швидкій зміні професійних ціннісних установок;
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 науковий супровід процесів державного управління спрямований на те, щоб
у подальшому з’ясовувати зміст і механізми формування системи
демократичних державно-управлінських цінностей, здійснювати моніторинг
та експертно-консультативне забезпечення цього процесу.
Слід наголосити, що надійним партнером держави щодо процесів суспільних

перетворень у демократичному суспільстві виступає громадськість. За умов такої
взаємодії, коли держава враховує в своїй діяльності громадську думку як основний
орієнтир, а громадськість підтримує діяльність держави, ці фактори дійсно
набувають вирішального впливу. Саме в такій взаємодії двох суспільних систем, на
нашу думку, може найбільш яскраво проявитися феномен синергії. Апробованим
протягом тривалого часу та в зарубіжному досвіді механізмом налагодження такої
ефективної взаємодії має стати запровадження процедур публічної політики.
Особливого значення набуває усвідомлення державою та інститутами
громадянського суспільства взаємної корисності й ціннісності.

Головний шлях етичного поступу вбачається у створенні атмосфери довіри в
співпраці між громадянами й службовцями з наданням першим можливості брати
участь в управлінні, у досягненні відповідності професійної етики етиці суспільства. У
світовій практиці склались два типи кодексів, кодекс поведінки й моральний кодекс,
між якими існує суттєва різниця. Кодекси поведінки вимагають відповідності
поведінки закону й недостатньо впливають на моральність (Д.Баумен, Р.Уільямс).
Моральний же кодекс стимулює моральні рішення, служить основою для розв’язання
моральних дилем, що вимагає доповнення ним уперше складеного в Україні й доволі
змістовного правничого кодексу поведінки службовця.

В основних напрямах удосконалення організаційної роботи обгрунтовується
принципово важливе положення про те, що розвиток моральної культури
відбувається в процесі управління моральним розвитком як єдності
взаємодоповнюючих процесів прогнозування, планування, регулювання та
виховання, що забезпечують повноцінну службову соціалізацію.

Службова соціалізація є процесом повноцінного входження службовця у своє
професійне й соціальне становище, основою якого є його моральна соціалізація, яка
сприяє формуванню моральної культури не тільки як спеціаліста, але й інтелігента.
Важливу роль у забезпеченні ефективності реалізації моральної соціалізації має
відпрацювання морально-етичних вимог щодо професійно-кваліфікаційних
характеристик, професіограми спеціальності в цілому, формування морально-
позитивної мотивації в професійній діяльності.

Узагальнюючи результати дослідження й практичний досвід, вважаємо, що
система забезпечення морально-культурної підготовки службовців має включати:
формування морального способу життя й праці, уміння налагоджувати в установі

109



необхідний морально-психологічний клімат, виховувати високі моральні ціннісні
орієнтації з урахуванням особливостей української ментальності, формування
принципів, переконань та позитивних установок і взірців моральної поведінки
фахівців-інтелігентів, постійну корекцію поведінки та самовиховання, формування
патріотизму й відповідальності, як базових якостей державного службовця.

На основі використання узагальнених даних емпіричних та теоретичних
досліджень обгрунтовується не тільки положення про переважно конвенційний тип
моральності службовців, але й необхідність, у зв’язку з упроваджуваними в державне
управління соціальними інноваціями й реформами, установки на формування
постконвенційного етичного рівня, який передбачає моральне регулювання, засноване
на професійному ідеалі загальнолюдських етичних принципів, що повинні лягти в
основу всієї роботи з формування моральної культури службовців. Розкривається
положення про необхідність виховання в службовця здібності до самостійного
морального вибору в складній ситуації протистояння різних систем етичних
цінностей, дається обгрунтування програми етичної підготовки й самовиховання
службовців.

Розвиток моральної культури управлінських кадрів зумовлюється не тільки
службовими потребами, але й необхідністю брати активну і відповідальну участь у
реформуванні та регулюванні процесів суспільної життєдіяльності.

Важливими напрямами формування моральної культури державних службовців
є наступні:

 розробка й упровадження в життя “Загальних правил поведінки державного
службовця”, які б мали юридичну силу й можливості морального регулювання
службових відносин;

 контроль та етичне регулювання, конфліктних ситуацій у службовому
середовищі, інформування про аморальну поведінку службовців та реагування
на неї за допомогою створеного Управління державної етики, комісій з етики в
установах;

 посилення ролі морального стимулювання діяльності службовців, сприяння
здоровій змагальності, створення перспективи кар’єрного зростання;

 розробка цілісної програми службової управлінської соціалізації (із
включенням моральної соціалізації як базової її основи), програм морально-
етичної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації державних
службовців, включення етичних показників до системи атестації та просування
по службі.
У роботі розкриваються можливості й шляхи формування позитивного

морально-психологічного клімату в установах та організаціях, використання
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авторитету громадської думки й оздоровчого впливу громадськості на розвиток
високих морально-культурних якостей державних службовців.

Сучасний тип моральної культури в Україні характеризується еклектичним
поєднанням традиційних морально-ментальних рис з трансформованою
соціалістичною мораллю та західними ціннісними орієнтаціями, неусталеністю
моральних поглядів, специфічною невідповідністю моральної свідомості,
моральних відносин та моральної поведінки цілям та завданням реформування
українського суспільства,  що притаманно й моральній культурі державних
службовців. 

Важливим питанням є феномен авторитетності державної служби. Він
виникає при співпаданні очікуваних якостей із фактом їх прояву. Сам характер
очікуваних якостей об’єктивно зумовлюється станом розвитку суспільства й
тими домінуючими на конкретний період моральними цінностями, які
сфокусовано концентрують у собі найближчі цілі розвитку суспільства.
Специфіка феномену авторитетності в державній службі полягає в
необхідності співпадання позитивних домінант, передбачених законодавством,
насамперед Конституцією України, особистих моральних установок
державного службовця, ціннісних очікувань його оточення.

До основних принципів підвищення ефективності функціонування
державної служби України належать наступні: моральність, професіоналізм,
формування стратегії поведінки державних службовців, запобігання
стресогенних ситуацій; домірність ритмам поступального розвитку
суспільства; доцільність функціонування державної служби з погляду
забезпечення реалізації еволюційних завдань суспільства; рівень морального
саморозвитку державного службовця як носія державної служби; помірність як
ознака діяльності державних службовців; толерантність і як спосіб
світосприйняття, і як засіб зняття стресогенних ситуацій; адекватність як
спосіб запобігання стресогенним ситуаціям; дотримання правил етикету як
похідного відносно норм етики. Усі зазначені фактори підвищення
ефективності функціонування державної служби випливають з її соціально-
етичної природи й розкриті в даному дослідженні за допомогою
запропонованої системи еволюційних мір. Ключовим є положення, згідно з
яким найбільш ефективною буде  діяльність носіїв державної служби, що
відповідає (є домірною) ритмам поступального розвитку суспільства. Така
домірність соціально-етичній ситуації забезпечується завдяки механізмам
суспільної моралі. Специфіка їх функціонування зумовлює безпосередню
залежність рівня (міри) ефективності діяльності особистості від рівня (міри) її
морального розвитку. Така закономірність існує як на рівні індивідуальності,
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так і на рівні колективу, де спрацьовує один із законів синергетики, коли
результат спільної активності індивідів перевищує суму окремих зусиль. Таким
чином, можна стверджувати, що від активності морального самовдосконалення
державних службовців як носіїв державної служби залежить ефективність
функціонування державної служби в цілому.

Ряд факторів, що спричиняють зниження ефективності функціонування
державної служби України, зумовлені немобільністю свідомості її носіїв і
виявляються як інертність у всіх видах їх діяльності. Можливість подолання
цих антиеволюційних виявів знаходиться в етичній площині й також залежить
від морального самовдосконалення державних службовців.

Важливим чинником підвищення ефективності функціонування
державної служби є запобігання стресогенних ситуацій, що належить до сфери
етики й вимагає професійної етичної експертизи тих потенційно стресогенних
ситуацій, що виникають у процесі функціонування державної служби. У
дисертаційному дослідженні окреслюються можливі шляхи нейтралізації
потенційно стресогенних ситуацій, що виникають у системі державної служби.

Ціннісний аспект реформування державної служби базується на тому, що
державна служба в сучасних умовах має виступати активним фактором
державотворення, тобто забезпечити максимальну відповідність структури, форм і
методів державного управління умовам громадянського суспільства й ринкових
відносин та одночасно забезпечувати ефективне здійснення державної політики,
професійно та якісно надавати послуги населенню, активно сприяти економічному
й соціальному розвитку суспільства. Відповідно, ціннісний аспект реформування
державної служби полягає, з одного боку, у формуванні в державних службовців
нових суспільних орієнтирів, поширенні нової державної свідомості, усвідомленні
й прийнятті нової парадигми соціальних цінностей українського суспільства, а
також освоєння й творення специфічних цінностей, зумовлених професійною
діяльністю державних службовців; з другого боку – створення органами
державного управління необхідних умов та можливостей для запровадження в
життя нових орієнтирів, нового напряму суспільного розвитку, тобто безпосереднє
виконання державними службовцями функцій, спрямованих на реалізацію
національних інтересів української держави.

До складу сучасної системи цінностей державних службовців входять як
цінності, єдині для всіх соціальних груп, так і специфічні цінності, зумовлені
професійною діяльністю державних службовців. До останньої групи цінностей
належать цінності державної служби, пов’язані з загальною управлінською
культурою (цінності, притаманні державним службам розвинутих країн, та
цінності, актуальні для державної служби України, що реформується), і базові

112



цінності, що становлять основу державницького світогляду державних службовців.
До цінностей, притаманних державним службам розвинутих країн,

відносимо: політичну нейтральність, чесність і непідкупність, прогнозованість,
надійність, відповідальність, професіональну честь, сумлінне виконання
обов’язків, корпоративний дух. До цінностей, актуальних для державної служби
України, що реформується, належать: нове управлінське й економічне мислення,
суворе дотримання чинного законодавства, державний управлінський
професіоналізм, оперативне й компетентне виконання службових обов’язків,
відповідальність, чесність, запровадження й дотримання європейських стандартів
у державному управлінні, у наданні державних послуг фізичним і юридичним
особам, принциповість, постійна самоосвіта, підвищення кваліфікації, етичність.
Базовими цінностями слід вважати: істинний патріотизм, відданість нації,
національній ідеї, національно-духовна самосвідомість, повага й вільне володіння
державною мовою, відстоювання національних інтересів, національна гідність,
політико-правова культура.

Важливим завданням є розробка механізмів впровадження нової парадигми
соціальних цінностей українського суспільства органами державного управління.
Одним із них є розробка органами законодавчої і виконавчої влади державної
політики в різних галузях. Більш докладно розглянута державна політика щодо тих
соціальних цінностей, прийняття й засвоєння яких має для українського
суспільства найактуальніше значення в сучасних умовах. Відповідно до
запропонованої парадигми соціальних цінностей із соціальних цінностей
загальноцивілізаційного значення проаналізовано державну політику й надані
рекомендації щодо підвищення її ефективності в галузі освіти; із європейських
соціальних цінностей – державну політику щодо підприємництва; із соціальних
цінностей національного значення – державну політику щодо інтеграції України до
Європейського Союзу.

Важливе значення в механізмі впровадження органами державного
управління нової парадигми соціальних цінностей українського суспільства має
надання якісних, оперативних і професійних послуг населенню, що є основною
метою роботи державної служби. У сучасних умовах особливість надання
державних послуг полягає не тільки в кардинальній зміні ставлення державного
службовця до громадянина, а й у необхідності адаптації громадських послуг до
європейських стандартів та умов міжнародного співробітництва.

Ефективна реалізація зазначеної парадигми органами державного управління
залежить від належної підтримки всіма верствами населення реформ, нових
рішень влади, спрямованих на подолання кризових явищ. Тому ще одним дієвим
механізмом вбачається широка поінформованість, а також обговорення,
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роз’яснення населенню державної політики щодо прийняття нових для
українського суспільства соціальних цінностей. У цьому зв’язку важливе значення
має запровадження в органах державної влади постійного моніторингу, який
вважається дієвою формою з’ясування потреб населення та його ставлення до
політики держави.

Ще однією особливістю формування нової системи цінностей державних
службовців є те, що їх діяльність безпосередньо пов’язана з моральністю, етикою
поведінки. Аналіз наукових джерел щодо питання етики на державній службі
дозволяє стверджувати, що для західних країн ця проблема законодавчо вирішена,
а для України й пострадянських держав в умовах реформування державного
управління вона набула особливої актуальності. Вітчизняними науковцями
пропонувалося для ефективної діяльності державної служби запровадження
Етичного кодексу державного службовця. Більшість пропозицій учених знайшла
відображення в Загальних правилах поведінки державного службовця. Водночас,
із нашого погляду, вбачається доцільним більш чітке акцентування на
проголошенні й утвердженні в зазначених правилах специфічних цінностей,
зумовлених професійною діяльністю державних службовців. Цінності державної
служби тоді будуть поширюватись і ставати метою, орієнтиром для професійної
діяльності державних службовців, коли вони усвідомляться. 

Встановлено взаємовплив цінностей державних службовців і морально-
етичних норм державної служби. З одного боку, морально-етичні норми
регулюють виникнення й поширення цінностей державних службовців, а з іншого
– формування й утвердження сучасної системи цінностей державних службовців
позитивно впливатиме на підвищення етичності, моральності в роботі органів
державної влади, зокрема ефективно позначиться на зменшенні корупції,
сприятиме наданню державними службовцями якісних послуг фізичним і
юридичним особам, сумлінному виконанню службових обов’язків.

Прийняття й запровадження нової системи цінностей державних службовців
детермінує новий характер вимог до них, нове бачення їх у розвитку суспільно-
державних процесів. Визначено, що сучасний стан державної служби загалом
характеризується відсутністю в державних службовців розуміння своєї провідної
ролі в процесах трансформації суспільства, у більшості не сформований
державницький національно-демократичний світогляд; має місце необізнаність із
сучасними методами державного управління, відповідно, не запозичується на
належному рівні досвід реформування державного управління постсоціалістичних
країн, а також не застосовується досвід розвинутих країн; є недостатнім освітній
рівень щодо ринкової економіки, соціальної політики, реалізації нормативно-
правових актів, знання й виконання необхідних умов для прискорення інтеграції
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України в міжнародні організації, дотримання міжнародних стандартів у наданні
державних послуг фізичним і юридичним особам, недостатній рівень володіння
іноземними мовами й уміння користуватися новітніми інформаційними
технологіями, а також знання мови, історії, культури і традицій України, що
негативно позначається на виконанні службових обов’язків та якості послуг, що
надаються громадянам. 

Особливість сучасного змісту професійних вимог і необхідних якостей
державних службовців України, з нашого погляду, полягає в актуалізації
формування національно-державницької свідомості, патріотизму, бажання сприяти
своєю працею утвердженню громадянського, демократичного суспільства,
державної незалежності з відповідними соціальними цінностями, без чого
службовець не зможе приносити реальну дієву користь українському суспільству,
українській державі. Отже, формуванню, поширенню й закріпленню в свідомості
державних службовців соціальних цінностей національного значення, базових
цінностей державної служби необхідно приділити пріоритетну увагу.

Прийняття й поширення нової системи цінностей в органах державного
управління безпосередньо залежить від керівних кадрів. Грунтуючись на
теоретичній частині роботи щодо процесу формування цінностей, дійшли
висновку, що керівники державних органів влади повинні культивувати у своїх
співробітниках стратегічні цінності-цілі – ідеали й принципи існування як
особистості, так і суспільства в цілому. Відповідно, одна з важливих рис
керівників полягає в тому, що вони мають бути носіями й рушійною силою
суспільного розвитку, виступати провідними управлінцями процесів змін, своїм
прикладом формувати й поширювати нову свідомість у державних службовців.
Тому їх державницький світогляд і управлінська кваліфікація мають для
досягнення цілей здійснюваних реформ вирішальне значення. 

Проблема пошуку нових орієнтирів суспільного розвитку, відповідних
соціальних цінностей набула актуальності з початку системних перетворень в
постсоціалістичних і пострадянських державах, що знайшло відображення в
наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. Водночас в Україні на
сучасному етапі не сформовано нову комплексну систему соціальних цінностей,
яка б відповідала нинішнім умовам. Кардинальна зміна системи цінностей,
знецінення багатьох цінностей, які слугували довгі роки надійними орієнтирами в
житті людей, породили невизначеність соціальної поведінки, що суттєво
ускладнило формування в суспільній свідомості стратегії поведінки й
життєдіяльності. Сучасний стан системи цінностей в Україні характеризується
суперечністю, складністю, фрагментарністю формування. З нашого погляду, у
структурі соціальних цінностей актуалізувалися групи цінностей, пов’язані з
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особистістю й трудовою діяльністю, виникли нові види груп соціальних цінностей
– притаманні демократичним суспільствам і ринковій економіці.

В умовах становлення української державності при формуванні й утвердженні
нової парадигми соціальних цінностей є обов’язковим враховування сукупності
економічних, соціальних, політичних і духовних відносин суспільства, отже
доцільність введення зазначеної парадигми продиктована об’єктивними умовами й
чинниками. Існуючі суперечності процесу утвердження в українському суспільстві
європейських соціальних цінностей зумовлені наступними причинами:
безпорадністю і пасивністю більшості громадян у нових соціально-економічних
умовах, що є наслідком адміністративно-командної системи управління, яка
десятиліттями формувала радянські стереотипи колективної свідомості – завищені
очікування щодо державної захищеності, утриманські настрої, нав’язування
“зрівнялівки”, надання пріоритетності класовим, колективним інтересам над
особистими, тим самим пригнічуючи природний індивідуалізм, нівелюючи
цінність окремої особистості; знищувала історично притаманні риси характеру
українців – підприємливість, конкуренцію, почуття господаря, власника через
однозначне негативне до них ставлення. Різке погіршення рівня життя більшої
частини громадян, соціальне розшарування, перехід у нижчі суспільні прошарки,
нерівність соціальних можливостей, загальне розчарування в темпах проведення
реформ, соціальна апатія також негативно позначилися на сприйнятті суспільних
перетворень і нових соціальних цінностей зокрема. Відсутність демократичної
традиції ускладнює усвідомлення громадянами України таких соціальних
цінностей, як рівність усіх громадян перед законом, знання й користування своїми
законними правами, виконання громадянських обов’язків, свобода вибору
ідеологічних і релігійних переконань, свобода від втручання держави у приватне
життя тощо. У цьому аспекті роль держави полягає в забезпеченні довіри усього
населення до дій органів державної влади, подолання відчуження народу від
влади. 

Обгрунтована необхідність формування в українському суспільстві нової
парадигми соціальних цінностей, яка відповідає сучасним потребам та інтересам
нашої держави. Соціальна ефективність запропонованої нової парадигми
соціальних цінностей і її реалізація полягає в сприянні згуртуванню населення
України в державу всіх національностей, що проживають на території України, з
пріоритетом мови, культури, традицій титульної нації – українців; подоланні
комплексів приниження української нації; сприянні розбудові демократичної
держави, громадянського суспільства з ринковим економічним устроєм, долаючи
радянські стереотипи “зрівнялівки”, пригнічення індивідуалізму й
підприємливості, негативного ставлення до приватної власності, конкуренції.
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Утвердження зазначеної парадигми в масовій свідомості дозволить активізувати й
відтворити в громадян втрачені ініціативність, громадянську активність, бажання
самореалізуватися, приносити своєю працею користь суспільству, що створить
грунтовну основу для прискорення реформ, підвищення добробуту всіх громадян,
надасть дієві орієнтири та перспективи розвитку для соціального прогресу нації.

Впровадження органами державного управління нової парадигми соціальних
цінностей українського суспільства потребує наповнення функцій державного
управління новим змістом, що неможливо без сучасної управлінської ідеології.
Вона має формуватися відповідно до принципів і цінностей демократичної
системи управління, що передбачає кардинальну зміну ставлення державної влади
до людини – людина повинна стати метою, а не засобом функціонування
державного управління. Основними суб’єктами реалізації нової управлінської
ідеології виступають державні службовці. У цьому зв’язку є актуальною
об’єктивна потреба переосмислення ролі державних службовців в державотворчих
процесах. Державні службовці, згідно до покладених на них функцій, розробляють
і втілюють у життя сучасні принципи державної політики в усіх галузях.
Відповідно, від їхнього світогляду, системи цінностей, орієнтирів суспільного
розвитку залежить в значній мірі ефективність реформування державного
управління й дієвість проведення суспільних перетворень. 

Механізм впровадження нової парадигми соціальних цінностей українського
суспільства передбачає прискорену розробку та здійснення органами державної
влади державної політики по ключовим проблемним питанням. Прийняття й
утвердження таких важливих для поступу Української держави соціальних
цінностей, як підприємницька діяльність, приватна власність, захист прав та
інтересів громадян, освіта, конкуренція, європейська інтеграція тощо відбудеться
тільки за умови реалізації нової державної політики у відповідних галузях, що
створить належні умови для розвитку потенціалу особистості, гарантуватиме
незмінність курсу суспільних перетворень. Ефективне здійснення державної
політики неможливе без чіткої, узгодженої взаємодії органів законодавчої і
виконавчої влади.

Доведено, що соціальна ефективність виконання сучасних професійних вимог
державними службовцями залежить, насамперед, від сповідування ними базових
цінностей – справжнього патріотизму, відстоювання національних, державних
інтересів, відданості українській нації, національній ідеї, поваги до української
мови, історії, культури, традицій. У цьому полягає особливість сучасного змісту
професійних вимог і необхідних якостей для державних службовців України. 

З урахуванням принципів сучасної системи державного управління, функцій і
завдань органів державної влади України, сформульовано нову систему цінностей
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державних службовців. До її складу входять як єдині для всіх соціальних груп
соціальні цінності, згідно з новою парадигмою соціальних цінностей українського
суспільства, так і специфічні цінності, зумовлені професійною діяльністю
державних службовців. До останньої групи цінностей входять цінності державної
служби, пов’язані із загальною управлінською культурою, і базові цінності, що
становлять основу державницького світогляду державних службовців. Цінності
державних службовців, у свою чергу, поділяються на цінності, притаманні
державним службам розвинутих країн (вважаємо їх у цьому сенсі константними), і
цінності, актуальні для державної служби України, що реформується.

На підставі здійсненого аналізу досліджуваної проблеми можна
сформулювати наступні пропозиції:

1. Органам державної влади доцільно розробити додаткові заходи, спрямовані
на сприйняття всіма верствами населення України таких суспільно важливих
соціальних цінностей, як підприємницька діяльність, приватна власність та
інтеграція України до Європейського Союзу, тобто посилити значущість
психологічних чинників, зокрема, здійснювати інформаційно-просвітницьку
роботу з роз’яснення, повідомлення, обговорення з громадськістю
важливості утвердження в суспільній свідомості зазначених соціальних
цінностей, які приведуть до розвитку української держави і кожної окремої
особи.

2. Для прийняття й схвалення людьми, які працюють в органах державної
влади, нової системи цінностей державних службовців є нагальна потреба
доповнити Загальні правила поведінки державного службовця новою
системою цінностей державних службовців із зобов’язанням її подальшого
дотримання й керування нею при виконанні службових обов’язків.

3. Для забезпечення зворотного зв’язку з громадянами щодо реалізації
державної політики, в тому числі і по впровадженню нових соціальних
цінностей, а також як один із напрямів удосконалення (оптимізації) роботи
органів державного управління, пропонуємо в органах виконавчої влади
створити структурний підрозділ, метою роботи якого є проведення
регулярних опитувань громадської думки.
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3.3. Упровадження етичних стандартів на місцевому та регіональному
рівнях

Питання розроблення та впровадження етичних стандартів є сьогодні
надзвичайно актуальним питанням для формування нової корпоративної культури
та реформування системи місцевого самоврядування. Стає все більш зрозумілим,
що розпочата в Україні реформа децентралізації може мати успіх лише за умови
утвердження в суспільній та професійній свідомості нової філософії служби в
органах місцевого самоврядування, що вимагає суттєвої перебудови системи
підготовки службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, визначення
нових етичних засад та принципів у їх діяльності.

Як слушно зауважує Т. Василевська, у процесі побудови правової,
демократичної, соціальної держави зростає значимість моральної складової
діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
яка стає важливим елементом формування довіри та партнерських відносин між
громадою та владою, вагомим важелем запобігання корупції, ресурсом управління
професійною діяльністю, чинником стимулювання високого професіоналізму
бюрократії. 

Зв’язок  професійної діяльності з владою та управлінням накладає на
посадових осіб місцевого самоврядування підвищену відповідальність перед
членами територіальної громади. Етичну проблематику управлінської діяльності
загострюють процеси швидких змін та ускладнення сучасного суспільства,
інформатизації та глобалізації, які призводять до фрагментації особистості, втрати
моральних орієнтирів, ускладнюють сприйняття наслідків дій і відчуття
відповідальності, провокують ставлення до громадян – споживачів управлінських
послуг – як до абстрактної величини тощо. Слід наголосити, що на сучасному
етапі розвитку Української держави моральні чинники стають особливо
важливими регуляторами державно-управлінських відносин.

В умовах реформування системи місцевого самоврядування в Україні
починають формуватися нова культура та новий стиль роботи органів місцевого
самоврядування, орієнтованих на підвищення відповідальності своєї діяльності,
забезпечення її підзвітності громадянам та суспільству. Отже, мова йде переважно
про орієнтацію на ціннісні та культурні чинники, а не на бюрократичні правила і
норми. 

Слід наголосити, що у своїй сутності місцева демократія залежить від
громадської довіри. Без повної довіри громадськості до тих, кого вони обирають, а
також до тих, хто найнятий на роботу для того щоб надавати їм послуги,
демократичні інституції на усіх рівнях не можуть існувати належним чином.
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Ринкова економіка не зможе розвиватися, якщо система управління матиме суттєві
недоліки та підриватиме чесну конкуренцію. Зрозуміло, що демократія не зможе
розвиватися у суспільстві, яке не дотримується головних стандартів етичної
поведінки на усіх рівнях – центральному, регіональному та місцевому. У зв’язку з
цим етичний аспект стає важливим компонентом нової корпоративної культури в
місцевому самоврядуванні.

Необхідно зазначити, що в європейських країн приділяється серйозна увага
питанням розвитку етичних стандартів та формування нової корпоративної
культури в умовах модернізації системи місцевого самоврядування. Більшість
вітчизняних та зарубіжних дослідників погоджуються з тим, що в другій половині
ХХ-го ст. етизація публічної служби стала пріоритетним напрямом реалізації реформ
місцевого самоврядування у більшості європейських країн.

На зміну технократичній моделі управління з властивою їй «бюрократичною
етикою» прийшов «менеджеризм», який ґрунтується на взаємній довірі і співпраці
суб’єктів управління. Його характерною ознакою є гуманізація процесу управління,
що виявляється в розширенні меж дії моральних і, відповідно, звуженні меж правових
і адміністративних засобів, стимулюванні почуття власної значимості та етичної
поведінки службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, сприянні
розвитку індивідуальної творчості в колективній діяльності управління тощо.

Виходячи з вищевикладеного, є доцільним рекомендувати (в рамках
реалізації реформи децентралізації та впровадження нової корпоративної культури
в органах місцевого самоврядування) розробку окремого нормативно-правового
акту «Про методичні рекомендації щодо впровадження етичної інфраструктури в
органах місцевого самоврядування».

У зв’язку з цим можуть бути запропоновані відповідні функціональні
складові стандартів етичної інфраструктури, що забезпечують практичну
підтримку їх застосування, а саме: оцінка етичної поведінки службовців
(насамперед, керівного складу) при їх призначеннях на посади і подальшому
просуванні по службі; наявність регламентуючого документа (етичного кодексу) в
органах місцевого самоврядування; моральні принципи поводження, практичні
форми їх прояву та порушення з конкретними прикладами; адаптація загальних
норм поведінки та етики стосовно специфіки конкретного органу місцевого
самоврядування; застосування покарань (санкції, публікація у ЗМІ) за порушення
певних норм і стандартів; наявність комітету (комісії) з питань етики в структурі
відповідного органу місцевого самоврядування; організація навчання з питань
етики усіх категорій службовців, особливо керівного складу; обов’язкове
проведення "етичного аудиту"; проведення моніторингу службової репутації
(наявність морального авторитету) тощо.
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Суттєвим фактором підтримки етичних стандартів в умовах формування
нової корпоративної культури в органах місцевого самоврядування є також
моральна саморегуляція, особисті моральні принципи та моральні чесноти
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Широке впровадження моральної регуляції у сфері муніципального
управління є можливим за умов посилення уваги до особистісного компонента на
службі в органах місцевого самоврядування, культивування поваги до громадян, на
яких спрямована діяльність службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування; підбору та просування кадрів з урахуванням не тільки професійно-
етичної, а й моральної складової професіоналізму; акцентування уваги на
моральних підставах кодексу поведінки в процесі його розробки й упровадження;
входження в практику роботи органів місцевого самоврядування низки інструментів,
що активізують (через професійно-етичне навчання, розширення сфери свободи та
особистої відповідальності службовців тощо) інтеріоризацію етичних стандартів
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний
досвід свідчить про необхідність постійного поєднання і взаємозв’язку між
інституціональними та моральними засобами модернізації та реформування системи
місцевого самоврядування.

На сьогодні багато українських громад розпочали розробку стандартів
публічної етики в окремих органах місцевого самоврядування (зокрема, у Вінниці,
Славутичі, Артемівську, Борисполі, Тростянці, Кам’янець-Подільському, Українці
тощо). Разом з тим, можна зробити висновок щодо необхідності підготовки
комплексної (муніципальної) стратегії, яка має допомогти окремим громадам та
відповідним органам місцевого самоврядування реалізувати заходи щодо боротьби
з корупцією, впровадження стандартів доброчесної поведінки службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, сприяти формуванню нової
корпоративної культури в умовах реформування місцевого самоврядування,
наданню більш якісних послуг населенню, а також збільшенню громадської довіри
до діяльності органів місцевого самоврядування. 

У зв’язку з цим є доцільним рекомендувати національним асоціаціям
органів місцевого самоврядування (Асоціації міст України, Українській Асоціації
районних та обласних рад, Всеукраїнській Асоціації сільських та селищних рад)
спільно підготувати та затвердити методичні рекомендації щодо розробки та
впровадження муніципальної стратегії щодо запобігання корупції та впровадження
стандартів доброчесної поведінки службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування. На нашу думку, реалізація згаданої муніципальної стратегії має
включати такі заходи (етапи): 
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 розробка муніципального кодексу корпоративної етики, який має бути
структурованим та чітким юридичним документом, затвердженим відповідним
органом місцевого самоврядування. Кодекс має містити перелік (глосарій)
найбільш вживаних термінів, інструкцію щодо впровадження єдиних стандартів в
одязі для муніципальних службовців («DressCode»). В Кодексі мають бути
висвітлені наступні поняття та «проблемні» питання: «конфлікт інтересів»;
подарунки, права посадових осіб місцевого самоврядування щодо відмови в
отриманні подарунків; відповідальність цих посадових осіб за порушення кодексу,
санкції; інструменти практичного впровадження Кодексу; межі застосування
кодексу (коло службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких
поширюється дія кодексу) та ін.;

 впровадженням стандартів якості у роботу органів місцевого
самоврядування, зокрема стандартів якості щодо управління людськими
ресурсами;

 утворення комісії з питань етики в органах місцевого самоврядування;
 реалізація відповідних інформаційних заходів або навіть окремої

інформаційної стратегії в органах місцевого самоврядування. Вона має включати
розміщення кодексу етики та інших документів з питань впровадження етичних
стандартів у ЗМІ (зокрема, електронних), на сайті органу місцевого
самоврядування; видання спеціалізованої друкованої продукції (буклети, брошури
та ін.); проведення опитувань громадської думки, анкетування (у тому числі й
анонімного) з питань можливих шляхів подолання корупції, оцінки діяльності
органів місцевого самоврядування та впровадження етичних стандартів на
місцевому рівні; створення «телефону довіри»; проведення регулярних прийомів
громадян відповідними керівниками органів місцевого самоврядування (у тому
числі й проведення спілкування по телефону та в режимі on-line); розміщення
окремого стенду (анонімної скриньки) з питань впровадження етичних стандартів
та боротьби з корупцією у приміщенні органу місцевого самоврядування);

 удосконалення роботи з громадськістю (утворення та підтримка
діяльності громадської ради при відповідному органі місцевого самоврядування,
проведення громадських слухань та інших заходів (тематичних конференцій,
круглих столів, семінарів тощо), утворення молодіжної ради, інших
консультативно-дорадчих органів тощо;

 організація навчання службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування стандартам публічної етики та інструментам їх впровадження, а
також забезпечення постійного підвищення рівня їх професійної компетентності,
проведення регулярного оцінювання (самооцінки) їх діяльності тощо; 
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 етична експертиза, яка являє собою всебічний аналіз конкретного
аспекту діяльності органів місцевого самоврядування. Результатом такої
експертизи має стати підготовка комплексу пропозицій, спрямованих на
поліпшення морального клімату у відповідному органі місцевого самоврядування,
покращення його іміджу в очах громадськості, внесення відповідних змін в його
поточну діяльність тощо.

Важливим напрямом реалізації згаданої стратегії має стати удосконалення
корпоративного ділового спілкування, яке визначається як процес взаємозв'язку і
взаємодії, в ході якого відбувається обмін діяльністю, інформацією і досвідом між
працівниками органу місцевого самоврядування. Метою корпоративного
спілкування є постановка і вирішення певних цілей і конкретних завдань в
інтересах конкретної громади чи органу місцевого самоврядування. Саме цим
воно відрізняється від ділового спілкування в широкому сенсі слова. Особливістю
корпоративного ділового спілкування є те, що його неможливо припинити
(принаймні, без втрат для обох сторін). Значну частину корпоративного ділового
спілкування займає службове спілкування, тобто взаємодія людей, що
здійснюється в робочий час, в стінах організації, в якій вони працюють.

Разом з тим, корпоративне ділове спілкування є поняттям більш ширшим,
ніж службове спілкування, тому що воно включає в себе взаємодію, яка
відбувається не тільки в організації, але й на різних ділових прийомах, семінарах,
виставках та інше. Головними функціями корпоративного ділового спілкування є
наступні: організація спільної діяльності; формування і розвиток міжособистісних
відносин; пізнання людьми один одного тощо. Корпоративне ділове спілкування
можна умовно розділити на такі категорії:

 пряме (безпосередній контакт) і непряме (між суб'єктами існує
просторово-часова дистанція). Пряме ділове спілкування володіє більшою
результативністю, силою емоційного впливу, ніж непряме; 

 вертикальне і горизонтальне. У ході вертикального спілкування
здійснюється спілкування між керівниками та підлеглими, в ході горизонтального
– між рівними за статусом співробітниками;

 вербальне і невербальне. Вербальне спілкування здійснюється за
допомогою слів. При невербальному спілкуванні засобом передачі інформації є
пози, жести, міміка, інтонація, погляди, територіальне розташування тощо; 

 усне та письмове. Відповідно до способу викладу воно може
здійснюватися шляхом усного мовлення з використанням різних каналів зв’язку
або при безпосередньому спілкуванні, або бути письмовим, коли суб'єкти
спілкування обмінюються письмовими повідомленнями через різні канали зв'язку.
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Якщо ділове мовлення являє офіційно - діловий стиль мовлення, то усна ділова
мова - різні форми гібридного стильових утворень;

 міжособистісне та публічне. З точки зору кількості учасників в ході
корпоративного ділового спілкування воно здійснюється як між особистостями –
суб'єктами спілкування, так і між певною особистістю та відповідною групою
осіб.

Важливим завданням є також удосконалення етичних норм корпоративного
спілкування, тобто вимог до поведінки власника ролі, людини, яка займає певну
сходинку в структурі організації, суспільстві, сім'ї. Норми засвоюються разом із
цінностями в процесі соціалізації, адаптації, але мають менш стійкий характер,
ніж цінності. Норми узгоджуються з цінностями, забезпечують досягнення цілей
відповідно до цінностей, впливають на поведінку при наявності санкцій, які
формуються одночасно з нормами. Дотримання засвоєних і включених в структуру
організації норм стає поведінкою, і наслідування їх викликає негативну реакцію,
людина санкціонує себе сама (почуття провини, тривоги, переживання тощо).

Етичні норми корпоративного спілкування є системою певних моральних
стандартів поведінки суб'єктів спілкування однієї організації (органу місцевого
самоврядування). Вони не регламентують приватне життя співробітника, не
обмежують його права і свободи, а лише визначають моральну сторону його
діяльності, встановлюють етичні норми службової поведінки. У зв’язку з цим,
розкриваючи другу підсистему корпоративної етики (її норми), слід зупинитись на
правилах поведінки. Правила поведінки можна розділити на правила, які
стосуються взаємовідносин рівних за статусом співробітників по горизонталі і
правил взаємовідносин по вертикалі, що обумовлює відповідні рекомендації по їх
забезпеченню, а саме:

1. Створюючи і підтримуючи комфортну робочу атмосферу, посадові особи
місцевого самоврядування повинні дотримуватися таких норм і правил поведінки:
шанобливо ставитися один до одного; в робочий час не займатися справами, що не
є безпосередньо пов’язаними з виконанням службових обов'язків; не
демонструвати колегам свій поганий настрій, не проявляти нестриманість і
агресію; завжди вибачатися за свою некоректну поведінку; допомагати колегам,
ділитися знаннями та досвідом; не обговорювати особисті або професійні риси
колег в їх відсутність; бути ввічливими і коректними; бути уважними до думки
інших людей тощо.

2. Керівникам органів місцевого самоврядування рекомендується
дотримуватися наступних норм і правил поведінки: демонструвати співробітникам
приклад доброго володіння нормами і правилами етики та ділового етикету; не
критикувати працівників у присутності інших працівників, робити це
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конфіденційно; вміти визнавати перед підлеглими свої помилки і не переслідувати
їх за конструктивну критику на свою адресу тощо.

Слід зазначити, що згадані етичні норми і правила не є чимось статичним.
Це динамічні утворення, які мають тенденцію змінюватися під впливом певних
чинників. Вони зберігаються на індивідуальному рівні до того моменту, поки їх
дотримання є функціонально корисним для відповідного органу місцевого
самоврядування, територіальної громади або окремих людей. Для забезпечення їх
практичної реалізації є необхідним не тільки прийняти відповідні законодавчі та
інші нормативно-правові акти (нова редакція Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», накази Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, Національного
Агентства України з питань державної служби тощо), але й забезпечити їх
впровадження шляхом прийняття відповідних муніципальних стратегій з питань
запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесної поведінки
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також формування
відповідної етичної інфраструктури на місцевому рівні.
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Модуль 4. Кодекс етичної поведінки як базовий елемент формування нової
системи цінностей в системі державного управління 

4.1. Підходи до розробки кодексів етичної поведінки 

Етичні кодекси на державній службі представляють собою серцевину
професійної етики. Вони постають водночас публічними та зверненими до
кожного державного службовця важливими засобами зміцнення довіри
громадян, забезпечення ефективної діяльності державного управління,
удосконалення відносин на державній службі та уніфікації вимог до бюрократії.
Розглянуто основні цінності, принципи та норми, що фіксуються в етичних
кодексах державних службовців демократичних країн, та можливі формати
кодексів – їх зорієнтованість на моральне саморегулювання чи на
адміністративну регуляцію, на функціонування у вигляді заяв про наміри чи
правових документів.

Одночасно можна узагальнити умови, за яких етичні кодекси спроможні
впливати на усвідомлення та дотримання професійно-етичних норм (розробка
та прийняття кодексу, широкомасштабне визнання, широке оприлюднення та
доступність кодексу всім державним службовцям, демонстрація можливого його
використання в щоденній практиці, укладання “Карт етики”, набуття
службовцями навичок спілкування, виходу з конфліктних ситуацій, реалізації
етикетних вимог, пропагування позитивних зразків поведінки, встановлення
внутрішніх процедур контролю за дотриманням професійно-етичних вимог та
умов для суспільного контролю, заохочення співробітників за етичну поведінку,
застосування санкцій проти порушників кодексу).

Можна виділити можливі види існуючих кодексів (загальні для всієї
державної служби, окремі для відомств, галузей, регіонів, організацій,
асоціацій). Описано історію етичної кодифікації на державній службі України.
Підкреслено значимість моральної та професійно-етичної регулятивної природи
кодексів. Зазначено, що правові методи ефективні у встановленні мінімальних
етичних стандартів і санкціонуванні крайніх відступів від етичних вимог;
моральні регулятори кодексу спрацьовують у ситуації, коли він стає формою
самоорганізації професійної спільноти, впливає на соціальні установки та
сприяє активізації моральнісної саморегуляції представників бюрократії.

До умов підтримки розвитку державної служби належать справедливий
розподіл обов’язків, належна зарплата службовців, соціальні пільги, рівне
ставлення до працівників незалежно від посади та оплати праці, механізми захисту
підлеглих від свавілля керівництва. Однак відсутність або недостатність виконання
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цих умов не знімає з чиновників особистої відповідальності за незаконну або
неетичну поведінку. Особливої уваги та вивчення потребує такий механізм
підтримки етики державної служби, як службові викриття, які поширені в західних
країнах, проте викликають спротив в Україні. 

Для розробки та впровадження етичних кодексів набувають особливого
значення питання координації етичної роботи на державній службі та роль у цьому
процесі спеціальних етичних комітетів. Разом з тим, комплексні зміни в
публічному адмініструванні потребують створення в Україні координаційного
органу з питань етики на державній службі, чіткої фіксації його статусу та
повноважень. На перших етапах своєї діяльності це міг би бути етичний
комітет-“радник”, який би проводив експертну, дослідницьку, освітню, методичну й
консультаційну роботу в органах влади.

Одночасно слід зафіксувати роль професійної соціалізації у сприянні
професійній етиці державного службовця, проаналізвувати засоби, які
допомагають увійти у світ професії, навчитися стандартам професійної поведінки,
соціалізуватися в цьому середовищі відповідно до ціннісних настанов професії.
Основними завданнями етичної освіти державних службовців є засвоєння знань
ціннісно-нормативної бази етики державного службовця, набуття навичок
професійно-етичної поведінки, сприяння формуванню саморегуляції й
репутаційного контролю. Слід також вказати на певні особливості таких форм
етичної освіти, як навчання в організації та навчання в процесі вузівської
підготовки, на курсах підвищення кваліфікації. Разом з тим, особистісна
орієнтованість у професійно-етичному навчанні чиновництва вносить у нього нові
змістовні та методичні акценти.

Як вже було зазначено, інструментом підвищення ефективності роботи
державних службовців є етичний кодекс, за допомогою якого регулюються
наступні питання: 

 Запобігання можливим конфліктам інтересів у діяльності посадових
осіб держави (одержання державним службовцям (або його
найближчими родичами) подарунків, або певних послуг, позичок від
комерційних організацій; гонорарів; участь у капіталах кредитних
організацій; прийняття упереджених рішень на користь якої-небудь
людини, або політичної партії (кодекси можуть регулювати питання
участі посадових осіб держави у політиці); 

 Користування службовими привілеями (присвоєння державної
власності, використання в особистих цілях службових відряджень; 

 Регулювання питань, пов’язаних з використанням службової
інформації; 

134



 Дотримання загальноприйнятих норм спілкування, а також інші
морально-етичні норми на держваній службі. 
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4.2. Розвиток корпоративної етики

Більшість науковців та дослідників виділяють корпоративну етику як
систему моральних принципів, норм моральної поведінки, що регулює вплив на
відносини всередині однієї організації і на взаємодію з іншими організаціями.
Одночасно за оцінкою окремих вчених, «під впливом корпоративної етики
діяльність працівників організується не стільки на основі наказів або компромісів,
скільки за рахунок внутрішньої узгодженості орієнтирів і прагнень співробітників.

Організація, побудована на єдності світогляду та ціннісних установок її
членів, стає найбільш гармонійною і динамічною формою корпоративного
співтовариства». Таким чином, призначенням корпоративної етики є регулювання
взаємовідносин між представниками різних професій, об'єднаних спільністю
трудового колективу, що працюють в одному органі місцевого самоврядування.

Корпоративну етику можна представити як систему з двома підсистемами.
По-перше, це моральні та етичні цінності органу місцевого самоврядування та
пріоритети його розвитку. По-друге, це норми і правила поведінки співробітників
органу місцевого самоврядування в формальних і неформальних ситуаціях. 

Можна констатувати, що корпоративна етика базується на певних принципах
або правилах діяльності в системі норм моральної поведінки суб’єктів
корпоративної етики при виконанні ними своїх обов'язків, а саме:

1. Відсутність чітко сформульованих правил корпоративної етики
неминуче призводить до відсутності відданості цінностям територіальній громаді
та/ чи органу місцевого самоврядування, що негативно позначається як на роботі
конкретного співробітника (співробітників), так і результатах діяльності
відповідного органу в цілому. Наприклад, передача конфіденційної інформації
представникам інших установ чи організацій практично є етичною нормою, адже
співробітник не зобов’язаний піклуватися про інтереси того органу, в якому він
працює. І лише введення правил корпоративної етики дозволяє людині відчути
себе не просто гвинтиком у виробничій машині, не інструментом, за допомогою
якого хтось «вирішує свої питання», а повноправним членом колективу, майже
членом єдиної родини.

2. Корпоративна етика обумовлює колективні принципи поведінки,
наприклад, турботу про загальні інтереси органу місцевого самоврядування і
кожного співробітника окремо, забезпечення зростання цінностей відповідного
органу, дотримання норм ділового спілкування, створення і підтримка іміджу та
репутації органу місцевого самоврядування, підтримка загальної стратегії і
пріоритетів його розвитку тощо.
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3. Корпоративна етика обумовлює етичні принципи службових відносин.
Так, посадові особи місцевого самоврядування повинні з повагою ставитися до
усіх людей. Вони повинні виконувати свої обіцянки, проявляти терпимість до
чужої думки, дотримуватися ввічливості і коректності, не втручатися в особисте
життя іншої людини без її особистого прохання тощо.

4. Над правилами, які встановлюються корпоративним кодексом для
співробітників органу місцевого самоврядування, знаходяться правила,
встановлені для відповідного органу. Мова йде, зокрема, про такі правила:
побудова відносин з клієнтами та партнерами виключно на правовій основі, повна
відповідальність за якість наданих послуг та виконання договірних зобов'язань,
визнання трудових заслуг співробітників і забезпечення їм справедливої
винагороди, забезпечення соціальних гарантій своїх співробітників тощо.

Іншими словами корпоративна етика повинна відповідати принципам
SMART: S ( specific ) – конкретна; M ( measurable ) – вимірна; A (acquireable) –
досяжна; R (realistic) –  реалістична; T (time-bound) –  здійснена в обмежений час.
У зв’язку з цим слід зазначити, що принципи SMART сьогодні лежать в основі
концепції «сучасного муніципального менеджменту» та забезпечення стандартів
доброго врядування на місцевому та регіональному рівнях.

Таким чином, ми можемо констатувати, що основу норм корпоративної
етики становлять цінності, які можна визначити як відносно загальні переконання.
Вони визначають, що є правильним і що не є правильним у (професійній)
діяльності, а також встановлюють загальні переваги людей. Цінності можуть бути
позитивними, орієнтуючи людей на такі зразки поведінки, які підтримують
досягнення стратегічних цілей відповідного органу місцевого самоврядування, але
можуть бути й негативними, що негативно впливають на ефективність діяльності
відповідного органу.

Позитивні цінності можуть бути висловлені наступними висловлюваннями:
«робота може бути виконана на «відмінно»», «у суперечці народжується істина»,
«інтереси споживача понад усе», «успіх у діяльності відповідного органу
місцевого самоврядування (територіальної громади) – це мій успіх», «настрій на
взаємодопомогу і підтримку хороших відносин з колегами», «співпраця для
досягнення спільної мети в роботі» тощо. 

Одночасно негативні цінності можуть бути відображені у таких
висловлюваннях: «начальству довіряти не можна, довіряти можна тільки друзям»,
«ти начальник - я дурень, я начальник - ти дурень», «не висовуйся», «добре
працювати не є найголовнішим завданням у житті», «усієї роботи не переробити»
тощо.
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Цінності можна також розділити на індивідуальні та організаційні. У
більшості випадків вони багато в чому збігаються, але є й такі, що відносяться
виключно або до однієї, або до іншої групи. Слід зазначити, що кожна людина
вкладає свій зміст у назву цінності, тому варто при вивченні ціннісних орієнтацій
уточнювати значення тієї чи іншої цінності. 

Виходячи з вищевикладеного, ми можемо визначити наступні основні
цінності, на основі яких має формуватись корпоративна етика в органах влади:

 компетентність і професіоналізм. Суб’єкти корпоративної етики повинні
мати якісну освіту, володіти досвідом роботи, вміти приймати зважені і
відповідальні рішення, прагнути підвищувати свій професійний рівень, бути
ініціативними і активними при виконанні посадових обов'язків, відповідальними і
дисциплінованими;

 чесність та неупередженість, які мають стати основними засадами
діяльності органу місцевого самоврядування, її працівників та їх ділової репутації.
В органі місцевого самоврядування не допускаються випадки конфліктів між
особистими інтересами та професійною діяльністю його працівників;

 відповідальність, яка має стати гарантією якості діяльності органу
місцевого самоврядування, а також повага людської особистості. Працівники
органу місцевого самоврядування мають право на чесне і справедливе ставлення
до них, незалежно від раси, мови, політичних і релігійних переконань, статевої,
національної та культурної приналежності;

 патріотизм, адже посадова особа місцевого самоврядування має бути як
патріотом своєї держави, так і патріотом відповідної територіальної громади,
сприяючи їх гармонійному та сталому розвитку;

 безпека, яка виражається в прагненні зберегти службову таємницю, в
турботі про збереження цінностей відповідного органу місцевого самоврядування
чи територіальної громади, забезпеченні безпечних умов праці;

 взаємозамінність, що дозволяє керівництву органу місцевого
самоврядування гнучко реагувати на несподівані зміни в навколишньому
середовищі і позаштатні ситуації в самому органі;

 гармонія, адже важливим завданням є орієнтація на відповідність різних
аспектів, сторін життєдіяльності відповідного органу місцевого самоврядування
(незалежно від того чи є вони ефективними чи ні, але головним є не порушувати
рівновагу гармонійністю відносин);

 гнучкість, адже спонукання посадових осіб місцевого самоврядування
до ефективної взаємодії, спільних пошуків оптимального вирішення проблеми,
прийнятого для представників різних служб та підрозділів, своєчасне реагування
на зміни навколишнього середовища є необхідним елементом у забезпеченні
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ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема із урахуванням
із урахуванням проведення комплексної реформи децентралізації. 

Слід перерахувати також інші моральні якості, на яких базується
корпоративна етика в органах влади, а саме: чуйність, уважність, доброзичливість,
відданість, порядність, чесність, скромність, відкритість посадових осіб місцевого
самоврядування, їх здатність сприймати критику,  тощо.

Як вже зазначалось, у формуванні нової корпоративної культури провідне
місце займають також питання впровадження стандартів публічної етики.
Необхідно також підкреслити, що у більшості європейських країн громадяни
добре обізнані про необхідність активного проведення навчання стандартам
етичної поведінки. 

У зв’язку з цим не можна не погодитись з Н. Грицяк, яка стверджує, що
економічні, політичні та соціокультурні трансформації обумовлюють необхідність
у формуванні системи демократичного врядування, що відповідає міжнародним та
європейським стандартам. 

У цьому контексті значно зростає та підвищується вагомість впровадження
етичних принципів демократичного врядування, які є невід’ємними
характеристиками здійснення державної влади на засадах реальної демократії. Їх
наявність та динамічний розвиток є якісними показниками демократичних
перетворень суспільства. Етичні принципи демократичного врядування
виступають як принципи організації та діяльності органів державного управління,
а також принципи взаємовідносин між державою та громадянським суспільством.
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4.3. Кращі практики та міжнародний досвід щодо розробки кодексів етичної
поведінки і впровадження стандартів публічної етики 

У другій половині ХХ ст. етизація державної служби стала пріоритетним
напрямом реформи публічного управління у країнах розвиненої демократії. На зміну
технократичній моделі управління з властивою їй веберівською бюрократичною
етикою прийшов “менеджеризм”, який грунтується на взаємній довірі і співпраці
суб’єктів управління. Його характерною ознакою є гуманізація процесу управління, що
виявляється в розширенні меж дії моральних і, відповідно, звуженні меж правових і
адміністративних засобів, стимулюванні почуття власної значимості державних
службовців і етичної поведінки, сприянні розвитку індивідуальної творчості в
колективній діяльності управління.

Слід зазначити, що система етики державного управління в США забезпечує
культурну легітимацію ціннісно-нормативних засад демократичного суспільства.
Професійна діяльність державних службовців спрямована на утвердження базових
цінностей держави – законності, свободи, справедливості, рівноправності тощо.
Впровадження етичних стандартів у діяльність державних службовців
здійснюється через кадрову політику, адміністративно-правовий захист персоналу,
контроль і нагляд за його діяльністю. Реалізацію цих напрямів забезпечують,
насамперед, елементи етичної інфраструктури, закріплені законами США і
ухвалами Президента. Це, зокрема, законодавство з етики державних службовців,
Кодекс етики державного службовця, Управління державної етики (Office of
Government Ethics – OGE) як самостійна установа в системі виконавчої влади, яка
здійснює “повне керівництво етичною політикою виконавчої влади”, інститут
генерального інспектора - вища контрольна інстанція держави з питань етики
державного врядування, референт з етики в державних структурах, система добору
кадрів - merit system (“система заслуг”), Pада із захисту системи заслуг (Merit
System Protection Board - MSPB), Комісія із захисту рівності можливостей
працівників (Equal Employment Opportunity Commission - EEOC) та ін. Захист
професійної честі державних службовців реалізується також засобами
громадських інституцій - Американської асоціації державних службовців (ASPA),
Національної організації Честі (PAA); суспільний контроль і нагляд за
дотриманням професійної етики здійснюють ЗМІ та громадські об’єднання.

У Великобританії визначають наступні особливості регулювання етики
державних службовців:

 встановлення Кодексом Корони (Об’єднаного Королівства Великої Британії і
Північної Ірландії) моральних обов’язків міністрів і державних службовців у
процесі їх професійної взаємодії; 
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 регламентація етики діяльності міністрів уряду на основі Кодексу міністра;
 практика обгрунтування суспільних цінностей і забезпечення їх виконання

Комітетом із проблем соціальних стандартів у суспільному житті тощо. 
Слід зазначити, що впровадження нового державного управління зумовило

девальвацію традиційних етичних цінностей державного обслуговування
(чесності, справедливості, рівності тощо) і загрозу зловживань з боку державних
службовців у формі так званого “синдрому дверей, що обертаються”, “ефекту
човників” тощо. Морально-правові засоби їх вирішення, а також програма
“Громадянська хартія”, що визначає стандарти і процедури державних послуг,
становлять практичний інтерес для вітчизняної практики.

Аналіз досвіду Франції ілюструє процес трансформації традиційної
бюрократичної етики державних службовців у сучасний “широкий” етичний
підхід, який грунтується на чотирьох принципах модернізації державної служби:
відновлення соціального діалогу; підвищення відповідальності та посилення
підзвітності державних службовців; запровадження оцінювання менеджменту;
забезпечення відкритості державної служби для громадян і покращення відносин
із споживачами. Його основою виступає моральна мотивація державних
службовців, яка стимулює формування “нової управлінської культури”. 

У досвіді Франції заслуговує на увагу етичний зміст принципу “відкритості”,
який є одним із пріоритетів адміністративної реформи. Відкритість трактується як
причетність (компліцитність), що характеризує відносини державних службовців і
громадян у процесі взаємодії як суб’єкт-суб’єктні у контексті “повідомити –
залучити”. Метою компліцитності є не стільки передача партнеру (громадянину,
суспільству) інформації, скільки прагнення викликати в нього спочатку певну
реакцію – довіру, а потім “залучити” до співучасті в управлінні.

Визначальну роль в утвердженні професійної етики відіграє керівник, якому
надано право використовувати з цією метою всі засоби управління людськими
ресурсами. При цьому принцип “ієрархії” врівноважується принципом
“раціонального управління” – автономією чиновника і правом на участь в
обговоренні, а у крайніх випадках – і так званим обов’язком непокори. Етизація
французької бюрократії також реалізується засобами етичної інфраструктури
держави, елементами якої є Кодекс етики і низка організаційних структур: Вища
(Національна) Рада з етики (1995), Центральний департамент із попередження
корупції (1993), Міжміністерська комісія з розслідування контрактів, які
укладаються службовцями (1994), тощо.

Розширення Європейського Союзу та розбудова “спільного Європейського
дому” зумовили потребу в спільних цінностях і єдиних підходах до етики
державної служби. Філософською основою загального консенсусу європейської
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спільноти обрана дискурсивна етика, яка забезпечує взаємозбагачення і
взаємопроникнення культур, конструктивне розв’язання конфліктів, а тому слугує
засобом досягнення універсального порозуміння. 

Вона отримала політико-інституційне визнання і стала своєрідною
ідеологією, яка втілюється не лише у міждержавних відносинах, а й у
внутрішньодержавному житті. 

Способом гармонізації службової етики і боротьби з корупцією в
європейській спільноті став модельний Кодекс поведінки державних службовців,
рекомендований Комітетом Міністрів Ради Європи як взірець для національних
кодексів (додаток до Страсбурзької Рекомендації № R (2000/10), травень, 2000).
Таким чином, три базові напрями європейської інтеграції – економіка (economy),
ефективність (efficiency), результативність (effectiveness), що реалізуються на
основі ідеї політичної співвідповідальності, доповнено четвертим - етичним
(ethics).
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Підведення підсумків 

Очікуваним результатом навчання за цим навчальним курсом є:
- засвоєння знань про сутність та значення «етики» та «етичних

стандартів», зокрема в рамках реалізації реформи публічного управління;
- володіння правовими основами діяльності Верховної Ради України та

інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах з питань
розвитку етики та етичних стандартів, усвідомлення передумов і наслідків їх
прийняття для суспільства;

- оволодіння інформацією про шляхи реформування кадрового потенціалу
та модернізації державного управління (в контексті упровадження стандартів
публічної етики);

- усвідомлення необхідності розвитку професійних компетентностей та
реалізації демократичних принципів щодо забезпечення «належного врядування»;

- оволодіння підходами аналізу політики та оцінювання результативності
врядування;

- оволодіння технологіями ефективного управлінського спілкування,
підготовки і проведення комунікаційних заходів у процесі розробки і реалізації
управлінських рішень;

- оволодіння вміннями щодо підготовки організаційно-розпорядчих
документів та ін.

Підвищення кваліфікації (за цим навчальним курсом) здійснюється для усіх
працівників Апарату ВРУ, зокрема для працівників, вперше прийнятих на
державну службу, а також при просуванні та зайнятті вищої посади в Апараті ВРУ.
Зміст навчання спрямований на оновлення та поглиблення професійних
компетентностей державних службовців з питань належного врядування (на
основі правових, економічних, управлінських, соціально-гуманітарних, а також
спеціальних фахових знань та умінь, необхідних для реалізації публічного
управління і адміністрування). 
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