
Етика поведінки державного службовця. 

 

 

Етикет - це зібрання застиглих правил. Він тісно пов'язаний з життям 

суспільства. Це невід’ємна складова частина культури суспільства. 
  

Етикет службових взаємин - це сукупність найбільш доцільних 

правил поведінки людей у трудових колективах, обумовлених 

найважливішими принципами загальнолюдської моралі і моральності. 

  

Етика державного службовця — це система норм поведінки, порядок 

дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових відносинах, що 

являють собою сукупність найбільш придатних, глибоко усвідомлених і 

конкретизованих, які належать даному суспільству і є нормами 

загальнолюдської моралі. 
  

  

Кожна професія має свою власну мораль. Особливе місце в системі 

професійної етики посідає етика державного службовця, оскільки вона значною 

мірою характеризує взаємовідносини держави і громадянина. Моральність, 

переважно, розуміється як особиста чесність, порядність. 

Етика державного службовця і юридична відповідальність — категорії 

нерозривні. Сьогодні, у разі порушення державним службовцем етичних 

правил, які втілені у правових нормах, відразу викликає реакцію громадськості, 

так державне і громадське життя значною мірою залежить від моральних 

цінностей, що утвердилися в суспільстві, від моральних відносин держави і 

громадянина, соціальної справедливості, нетерпимості до моральних відхилень 

особи і державних інституцій. 

  Влада повинна завжди відчувати, що її контролюють, — головний 

принцип діяльності чиновників. На особу, яка служить уряду, покладається 

величезна суспільна довіра, тому що ця служба дає широкі можливості для 

зловживань. Приходячи на державну службу, працівник робить свідомий вибір 

і погоджується на суворе обмеження як у публічній, так і у приватній 

діяльності. Чим вище посада, тим більше обмежень. У ст. 5 Закону України 

«Про державну службу» визначені основні вимоги етики поведінки державного 

службовця: сумлінно виконувати свої службові обов’язки; шанобливо 

ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримувати високої 

культури спілкування; не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити 

інтересам державної служби або негативно вплинути на репутацію державного 

службовця. Дані вимоги засновані на моральних нормах. 

 Етика державної служби тісно пов’язана із соціальною структурою 

конкретного суспільства і чітко визначається нею. У цьому, як правило, 

відображаються традиційні уявлення суб’єктів того або іншого суспільства про 

статус свого суспільства в цілому, про перевагу своєї цивілізації тощо. Разом з 

тим етика державної служби являє собою об’єднання універсальних правил, що 

застосовуються в усьому цивілізованому світі. Якщо дані моральні норми у 

відносинах відсутні, то цілком можна говорити про невідповідність етики 



розвитку суспільства або його норми підмінені ідеологією. Етика державно-

службових відносин у широкому розумінні являє собою практично-виховну і 

регульовану чинність. Через критичний аналіз моральної свідомості учасників 

цих відносин, яка реально функціонує, виявляється ступінь відповідності 

існуючих правових і моральних взаємин. 

Проблема професійної етики державного службовця пов’язана з тим, що 

його діяльність має відповідати не тільки положенням Конституції і чинного 

законодавства, а й моральним принципам і нормам. При цьому етичний кодекс, 

яким державні службовці повинні керуватися, не просто спирається на 

загальноприйняту мораль, а й конкретизує її вимоги відповідно до специфіки 

службової діяльності, неординарних обов’язків і повноважень, що 

покладаються на них. У цьому і полягає сутність етики державного службовця. 

Моральні норми є універсальними нормами в регулюванні суспільних 

відносин, тому безумовно державна служба нерозривно пов’язана з 

моральністю, етикою, моральним виглядом державного службовця. Основні 

етичні вимоги, що пропонуються державним службовцям: 

дотримувати принципів державної служби; 

чесно служити і бути вірним державі; 

дотримувати вищих моральних принципів; 

ставити державні інтереси вище за індивідуальні цілі і завдання 

політичних партій, інших громадських організацій; 

постійно боротися з корупцією в органах державної влади; 

ніколи не приймати для себе і для членів своєї родини ніяких благ і 

переваг, використовуючи при цьому свої службові повноваження; 

не використовувати в корисливих цілях службове становище; 

не використовувати ніяку інформацію, отриману конфіденційно під час 

виконання своїх посадових обов’язків, як засіб одержання особистої вигоди; 

не допускати у діяльності елементів дискримінації у відносинах з 

товаришами по службі, громадянами; 

у спілкуванні з громадянами як під час виконання своїх повноважень, так 

і в позаслужбових відносинах дотримувати загальноприйнятих правил 

поведінки. 

 Проступок державного службовця — це дія (бездіяльність), що 

ганьбить честь і гідність державного службовця, що несумісна з високим 

званням державного службовця й унеможливлює подальше виконання 

ним своїх службових повноважень (навмисне порушення закону, 

порушення державним службовцем даної ним присяги, несумлінність у 

виконанні своїх обов’язків, що спричинили негативні наслідки, грубе 

порушення загальноприйнятих норм і правил поведінки). 
Залежно від виду державної служби до загальноприйнятих моральних 

норм поведінки державного службовця додаються спеціальні норми кодексу 

честі, наприклад: етичні вимоги, що висуваються до суддів, військових, 

дипломатів, порушення яких можуть спричинити дисциплінарну 

відповідальність: догану, звільнення, пониження на посаді тощо. 

  

Правове забезпечення етики поведінки державних службовців. 



Що ж до законодавчо-нормативного регулювання поведінки державних 

службовців, то тут можна говорити про окремі аспекти, зафіксовані в Законі 

України «Про державну службу» і Законі України «Про запобігання корупції», 

а також в наказі головного управління державної служби України «Про 

затвердження Загальних правил поведінки державного службовця. 

У статті 5 Закону України «Про державну службу», яка так і називається - 

«Етика поведінки державного службовця» зазначається, що державний 

службовець повинен: 

 сумлінно виконувати свої службові обов'язки; шанобливо ставитися до 

громадян, керівників і співробітників; 

 дотримуватися високої культури спілкування; 

 не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної 

служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. 

Крім згаданої статті 5, у Законі України «Про державну службу» є ряд 

положень, які прямо не вказують на етику поведінки державного службовця, 

але безпосередньо з нею пов'язані. Це, наприклад, стаття 17 - «Присяга 

державних службовців». Присягу приймають державні службовці, які вперше 

зараховуються на державну службу, і її можна розглядати як один із засобів 

забезпечення законності й етичності в діяльності державних службовців. 

Присяга є, так би мовити, фундаментом виконання обов'язку на 

державній службі. Вступаючи на посаду, державний службовець обіцяє «суворо 

дотримуватися Конституції та законів України». Це формулювання порушує 

перед державним службовцем ряд практичних і філософських питань. 

Наприклад, Конституція і закони можуть примушувати державного службовця 

діяти наперекір власній думці. 

У той же час іноді самі норми Конституції і закони чи постанови уряду 

вступають у протиріччя одне з одним. Що повинен робити службовець у 

такому випадку? Поведінка службовця повинна базуватися на законодавстві, 

зокрема статті 10 Закону України «Про державну службу», де вказуються 

основні обов'язки державних службовців, а також на розумінні того, що не всі 

правові акти мають однакову юридичну силу. 

Текст Присяги і стаття 10 (п. 1) вказують на пріоритетну роль 

Конституції. Державна служба має в основі конституційні положення. Саме 

вони є етичними обмеженнями дій державного службовця і основою довіри з 

боку громадян. Відповідальність за конституційністю законів покладено на 

Конституційний Суд. Доводити протиріччя закону Конституції треба в ході 

службової дискусії і судового розгляду. В разі конфлікту між Конституцією та 

іншим нормативним актом або наказом керівника службовець, який 

дотримується етичних принципів, буде вірним Конституції. 

Виконання законів покладає серйозні обов'язки на державних службовців 

і в тому випадку, коли керівник видає незаконні розпорядження та вказівки. 

Державні службовці, які працюють на довіру та інтереси громадян, перевагу 

віддадуть невиконанню такого наказу. Тим більше, що стаття 10 Закону 

України «Про державну службу» пояснює, як повинен поводити себе 

державний службовець у такій ситуації. Проте в реальному житті службовці 

порушують закони, підкоряються обставинам. Відповідно їхня реальна 



поведінка не завжди буде однаковою: хтось задумається про етичний вибір, а 

хтось не звертатиме на це уваги. 

Етичні вимоги до державних службовців дуже важливі, тому що вони є 

невід’ємною частиною програми соціального управління, тому врахування 

морально-психологічного рівня розвитку суспільства впливає на виконання 

управлінського рішення, тобто на ефективність державної служби. 

Моральні цінності і норми, що стосуються державної влади, її інститутів 

(державної служби), являють собою у сукупності етику державного управління. 

  

Етика державного управління — це нормативна основа державно-

владної діяльності, що торкається таких основних проблем управління: 

справедливий соціальний устрій суспільства і держави, взаємні права та 

обов’язки керівників і громадян, фундаментальні права людини і 

громадянина, розумне співвідношення свободи, рівності й справедливості. 
  

Виконуючи свої службові обов'язки, усі ми стаємо об'єктом уваги інших: 

як ми входимо, як здороваємося, як сідаємо, їмо, як розмовляємо і як слухаємо, 

як питаємо і як відповідаємо, усе це викликає обговорення й осуд, указує на 

придатність чи непридатність на роботі. 

Для успіху якої б те ні було діяльності на роботі необхідно бути 

ввічливим у спілкуванні з людьми будь-якого рангу, робітник у (службовому) 

приміщенні повинен говорити мало і не голосно. По телефону розмовляти 

напівголосно і коротко, стежити за культурою мови, ніколи не дозволяти собі 

сваритися, бути акуратним в усьому. Час - матеріальна цінність і економія 

свого і чужого робочого часу, це ефективне джерело виробничих успіхів усього 

колективу. Необхідно бути уважним до чужої думки, навіть якщо вона 

виявитьться невірною, а спростовуючи її, бути терплячим, тактичним і ніколи 

не дратуватися. Безтактність ранить того, кому вона адресована і принижує 

того, від кого виходить. Етикет службових взаємин стосується усіх - і підлеглих 

і керівників. Його правила і вимоги обов'язкові, тому що сприяють створенню 

здорового морально-психологічного клімату і гарного настрою. Добре, якщо 

людина має почуття гумору і цінує його в інших. Ученими доведено, що гарний 

настрій позитивно впливає на здоров’я людини і підвищує продуктивність його 

праці. Керівнику завжди необхідно пам'ятати, що зауваження підлеглому варто 

робити віч-на-віч. Треба уміти визнати свою помилку, якщо ваше 

розпорядження виявилося помилковим; уміти заохочувати, уміти карати; бути 

коректним, не дозволяти собі сперечатися по дріб'язках. Треба бути 

доброзичливим у відносинах з товаришами по службі і підлеглими; вести 

розмову в делікатній формі. 

Співробітник буть-якої установи повиннен мати загальну культуру, 

інтелект, порядність. Однак завжди особливого значення набуває моральний 

потенціал. 

Основною моральною умовою службових взаємин між керівниками і 

підлеглими є збереження достоїнства інших, так само як і свого власного, тому 

що справді інтелігентна людина не опускається до неправди, чванства, 

лицемірства, зазнайства й інших звичок, що принижують і ображають 

навколишніх його людей, а отже, і самого себе. 



Ввічливість - головне правило етикету службових взаємин. 
Правила службового етикету рекомендують залишати за межами 

установи, підприємства свої негоди і неприємності. 

У службовому етикеті важливу роль грають і такі моральні якості 

працівника, як сумлінність, добропорядність, чуйність, поважність, коректність, 

тактичність, точність, делікатність, чуйність, скромність і простота, жаль і 

милосердя. 

Знання службового етикету – один з важливих показників 

професіоналізму працівника. Саме в етикеті людина постійно, у самих 

різноманітних ситуаціях засвоює на практиці “золоте правило моральності” – 

ставитися до інших так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас інші. Етикетні 

правила – це мова культурного спілкування, його зовнішня формула. 

Службовий етикет має внутрішній і зовнішній аспекти. До внутрішнього 

належить структура етикету службовця, до зовнішнього – правила службової 

поведінки. 

Особливістю професійної діяльності є спрямованість інтересів 

державного службовця на виконання головної мети і сенсу життя – служіння 

державі. Саме це є джерелом натхнення для власного морального 

удосконалення. Державний службовець має володіти такими моральними 

якостями: чесність, порядність, ввічливість, тактовність, вихованість, 

ерудованість, компетентність, рішучість, уважність тощо. 

Вміння поводити себе з людьми належним чином є одним з важливих 

факторів, який допомагає досягти успіху у службовій діяльності. Існує шість 

основних принципів, які дозволять це зробити, а саме: пунктуальність, 

конфіденційність, доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, 

грамотність. 

  

Однією з функцій службового етикету є зближення людей з різними 

соціальними статусами, поліпшення їх взаєморозуміння та взаємоповаги. 

Етикет сьогодні - це, насамперед, засіб спілкування, засіб регуляції 

взаємовідносин людей, які спілкуються. Організаційна поведінка в сучасних 

умовах народжує нові ситуації спілкування, вносить нові етикетні вимоги. 

Запам'ятати їх всіх неможливо. Життя набагато складніше, аніж правила, і в 

ньому трапляються такі ситуації, які досить важко передбачити навіть у 

найповнішому зведенні правил етикету. 

 

Таким чином, етика державного службовця - це система норм поведінки, 

порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових відносинах, 

що є сукупністю найбільш придатних, глибоко усвідомлених і конкретизованих 

норм загальнолюдської моралі, властивих даному суспільству. 

Етика державно-службових відносин у широкому значенні є практично-

виховною і регульованою чинністю. 



Відтак проблема професійної етики державного службовця пов'язана з 

тим, що його діяльність повинна відповідати не тільки Конституції України, 

чинному законодавству, а й моральним принципам і нормам. 

При цьому етичний кодекс, яким державні службовці мають керуватися, 

не просто спирається на загальноприйняту мораль, але й конкретизує її вимоги 

відповідно специфіки службової діяльності, неординарних обов'язків і 

повноважень, що покладаються на них. 

 

Начальник Дніпровського районного  

управління юстиції у м. Києві  

Суховерська Г.М. 


