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Проблеми формування моральної свідомості сучасного державного 

службовця, його соціальної відповідальності є найбільш актуальними питаннями 
для сьогодення. Державна служба відноситься до певних людських занять, де 
моральність і духовність передують професійній майстерності. Падіння 
моральності у всіх сферах державного і громадського життя зростання 
злочинності, зокрема й серед держслужбовців, процвітання хабарництва і 
корупції, корисливості у вищих ешелонах усіх гілок влади деморалізують 
суспільство. Професійна етика державного службовця повинна сприяти 
усвідомленому сприйняттю молодими держслужбовцями загальнолюдських та 
професійних моральних цінностей, сприяти вихованню доброчесної установки, 
що затверджує в людині повагу до закону, прав особистості, чесності, 
відповідальності та несприйняття аморальної альтернативи. 

Управлінська мораль та етика, як різновид загальнолюдської і професійної 
моралі, що функціонує у сфері управлінської діяльності та державотворення 
виявляється домінуючою серед державних службовців та громадськості. 
Управлінська етика являє собою своєрідну «техніку» моральної безпеки як для 
самого майбутнього державного службовця, так і для тих, з ким йому доведеться 
мати справу в подальшому. Вирішення саме цих проблем і є основним завданням 
навчальної дисципліни. 

Дисципліна «Етика державного службовця» є складовою циклу професійно-
практичної підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування».  

Метою викладання навчальної дисципліни «Етика державного службовця» 
є залучення до фундаментальних професійних моральних цінностей, 
перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки, пробудження почуття 
відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі 
людських відносин і з позицій гуманізму. Формування моральної свідомості 
майбутніх державних службовців. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є курс, крім теоретичної бази, 
спрямований на вирішення практичних питань етичного характеру, 
систематизованих на підставі світового досвіду державної служби. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Етика державного службовця» 
є: 

- ставлення професійної групи і кожного спеціаліста до суспільства в 
цілому, його інтересів; 

- визначення моральних якостей особистості представника державної 
служби, які забезпечуватимуть найкраще виконання ним професійного обов’язку; 

- обґрунтування професіоналізму як моральнісної якості державного 
службовця; 

- усвідомлення специфіки моральнісних відносин кадрового корпусу 
державної служби і громадян, які є безпосередніми об’єктами їх професійної 
діяльності; 

- розкриття сутності взаємовідносин всередині професійних колективів 
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органів державного управління, специфічних моральних норм, які виражають ці 
відносини; 

- виявлення особливостей, мети, завдань та методів професійного 
етичного навчання державно-управлінського персоналу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 
- основні концепції і теоретичні положення етики; 
- співвідношення понять професійна етика та професійна мораль; 
- основні принципи етики державного службовця; 
- у чому полягає діалектичний зв’язок між категоріями етики і 

юридичної етики і як вони впливають на формування професійної культури 
фахівця в галузі права; 

- сучасні вимоги до юриста, його основний моральний обов’язок; 
- моделі прийняття етичного управлінського рішення; 
- правила ведення ділової комунікації і ділового етикету; 
вміти: 
- знаходити зв’язок між теоретичним сприйняттям категорій етики та 

етики державного службовця і їх практичною реалізацією в явищах і вчинках; 
- реалізовувати знання про норми професійної моралі і моральні якості 

людини в практичному контексті; 
- пояснювати сенс моральних явищ, що виникають в процесі ділової 

практики; 
- співвідносити управлінські і моральні параметри у практичній 

діяльності; 
- критично оцінювати власну позицію щодо розуміння справедливості, 

відповідальності, закону, професійної честі; 
- розробляти заходи щодо створення моральної атмосфери задля 

персоналу; 
- виховувати в собі стійке неприйняття аморальної альтернативи в 

будь-якій ситуації; 
- знаходити компроміс між моральними і управлінськими нормами і 

правилами. 
Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна є філософсько-прикладною 

дисципліною. Вона тісно пов’язана з етикою, управлінською етикою, юридичною 
деонтологією, філософією, релігієзнавством, психологією. 

Професійна етика державного службовця є доцільною і корисною не тільки 
для навчання, розширення розумового кругозору, але й для формування 
світогляду, вдосконалення професійної майстерності, духовного росту 
особистості, формуванню професійної культури майбутнього фахівця. 

 
 
 
 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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ДИСЦИПЛІНИ 
«ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ» 

№ з/п Назва теми 
Тема 1 Професійна етика: специфіка, проблематика, місце в 

системі етичного знання 
 

Тема 2 Місія, основні принципи та норми етики державного 
службовця 

 
Тема 3 Особливість державного службовця: професійно-етичні 

аспекти 
 

Тема 4 Етичні засади відносин державних службовців і громадян 
 

Тема 5 Конфлікти інтересів на державній службі: етичні аспекти 
 

Тема 6 Інституційні механізми підтримки етики державного 
службовця 

 
Разом  годин: 90 

 
 

ЗМІСТ 
ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ» 
 
ТЕМА 1. Професійна етика: специфіка, проблематика, місце в системі 

етичного знання. 
Професійна етика державних службовців. Основні, визначальні категорії 

професійної етики – професійна честь і професійний обов’язок. Професійна етика 
зі своїм кодексом офіційних і неофіційних принципів визначає засади 
взаємовідносин державних службовців із громадянами, суспільством і державою, 
прийняття рішень, а також ставлення службовця до самого себе як до суб’єкта 
громади, що виконує особливі соціально значущі професійні обов’язки. Норми 
законодавства про правила професійної етики публічної служби та запобігання 
конфлікту інтересів. 

 
Література: [32; 70; 5; 4; 14; 53; 67] 

 
 

ТЕМА 2. Місія, основні принципи та норми етики державного 
службовця. 

Кодифіковані правила поведінки управлінців. Основні принципи та норми 
підвищення рівня правової освіти і правоохоронних аспектів. Етичні норми, що 
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регулюють моральне середовище при виконанні професійних обов’язків, надаючи 
або обмежуючи можливість ініціативи та забезпечують відкритість і прозорість 
діяльності державного службовця. Принципи поведінки управлінців, що 
охоплюють законність, дбайливість, ефективність та ощадливість, прозорість, 
конфіденційність та вміння поводитися з інформацією, персональну 
відповідальність та незалежність суджень, чесність і послідовність у співпраці та 
професійне вдосконалення. 

 
Література: [33; 43; 44; 70; 4, 23; 24; 58; 66; 73; 79; 92] 

 
ТЕМА 3. Особливість державного службовця: професійно-етичні 

аспекти. 
Професійне призначення управлінців. Засади професійної етики службовців і 

специфіки їх регулювання. Призначення державного службовця та очікувані 
якості службовця. 

 
Література: [32; 33; 70; 4; 14; 53; 67] 

 
ТЕМА 4. Етичні засади відносин державних службовців і громадян. 
Моральні норми універсальні в регулюванні суспільних відносин. Державна 

служба нерозривно пов’язана з моральністю, етикою, моральним виглядом 
державного службовця. 

 
Література: [33; 1; 70; 4; 11; 49; 58; 57; 67; 95; 97] 

 
 
ТЕМА 5. Конфлікти інтересів на державній службі: етичні аспекти. 
Законодавство про правила професійної етики публічної служби та 

запобігання конфлікту інтересів публічних службовців, стандарти поведінки 
службовців, яких очікують громадяни при отриманні адміністративних послуг. 
Заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів службовця та 
представників громади. 

Література: [32; 44; 70; 4; 23; 24; 58; 66; 67; 73; 79; 92] 
 

ТЕМА 6. Інституційні механізми підтримки етики державного 
службовця. 

Підтримка адміністративної етики може здійснюватися на організаційному 
рівні – через інституційні впливи, та на особистісному рівні – через моральнісну 
саморегуляцію державних службовців. 

Література: [70; 32; 43; 44; 4; 58; 66; 67; 73] 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 
1. Мораль у житті людини. 
2. Свобода і сваволя. 
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3. Свобода і відповідальність. 
4. Чеснота і вада. 
5. Основні форми ділового спілкування, їх особливості. 
6. Етика керівника. Культ морального клімату в установі.  
7. Імідж ділової людини. 
8. Психологія ділового та неформального спілкування. 
9. Діловий етикет сучасної Європи. 
10. Глобалізаційні підходи до створення стандартів європейського 

етикету. 
11. Діловий етикет країн Сходу. 
12. Засоби між культурної комунікації. Формальні та неформальні етичні 

норми. 
13. Норми міжнародного права про діловий етикет. 
14. Українські традиції і етикет. 
15. Український застільний етикет. 
16. Історія українського ділового стилю. 
17. Дипломатичний етикет і українські традиції. 
18. Іван Франко про традиції та етикет в українській політиці. 
19. Михайло Драгоманов про риси українського урядовця. 
20. Історія українського етикету. 
21. Європейські норми ділового етикету. 
22. Мораль і етикет: українська практика. 
23. Історія українського ділового етикету. 
24. Дипломатичний етикет і українські традиції. 
25. Культура, етика й мораль у державному управлінні. 
26. Конфлікт інтересів у колективі органу управління. 
27. Етична інфраструктура державного управління в Україні. 
28. Принцип відповідальності в кодексах етичності європейських країн. 
29. Принципи психології в державному управлінні і «новий публічний 

менеджмент». 
30. Комунікативна етика і сучасне державне управління. 
 

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 
1. Яка роль етики державних службовців в формуванні демократичної 

держави та ефективного державного управління? 
2. В чому виявляються особливості етики державної служби та етики 

державного службовця? 
3. Що є професійним призначення державних службовців? Чому? 
4. В чому виявляється професійний егоїзм державних службовців? 
5. Назвіть основні принципи етики державного службовця. 
6. Якими якостями має володіти державний службовець задля найкращої 

реалізації свого професійного призначення? 
7. Якими є основні етичні стандарти поведінки державного службовця 



 8  

України? 
8. Яким чином співвідносяться професіоналізм та моральність? 
9. Розкрийте основний зміст явища професійної відповідальності? 
10. Якими є основні етичні засади відносин державних службовців і 

громадян? 
11. Опишіть основні принципи спілкування державних службовців з 

громадянами. 
12. Назвіть фактори, що визначають рівень довіри громадян до влади. 
13. Дайте визначення конфлікту інтересів на державній службі. 
14. Поясніть особливості реального, потенційного та уявного конфліктів 

інтересів. 
15. Які основні засоби врегулювання конфлікту інтересів на державній 

службі Ви знаєте? 
16. Які функції має виконувати етичний кодекс державних службовців? 
17.  Які вимоги, перш за все, мають, на Вашу думку, фіксуватися в 

етичних кодексах організацій? 
18. Які механізми контролю за виконанням етичного кодексу є, на Ваш 

погляд, найбільш дієвими і ефективними? Обґрунтуйте свою позицію. 
19. Назвіть та опишіть елементи етичної інфраструктури державної 

служби. 
20. Розкрити та порівняти особливості розуміння понять професійна етика 

й управлінська етика України та будь якої європейської країни (на вибір). 
21. Порівняльна характеристика кодексів етичності України та арабських 

держав. 
22. Український діловий етикет та нормативна база до нього. 
23. Характеристика дефініцій відповідальність та обов’язок в державній 

службі та місцевому самоврядуванні. 
24. Як співвідносяться на практиці поняття честь, гідність і мораль? 

Співставте відомі теорії. 
25. Яким чином запровадити в установах України норми справедливість і 

толерантність? 
26. Демократичний та авторитарний стилі управління. Характеристика 

особливостей. 
27. Стилі управління в історії України. 
28. Мораль і політика: аналіз європейської моделі управління. 
29. Моральні якості особистості державного управлінця та професійний 

обов’язок. 
30. Професіоналізм і мораль в державному управлінні. 
31. Співвідношення професіоналізму і моралі у спілкуванні керівника і 

підлеглого. 
32. Специфіки відкритості і прозорості у відносинах управлінців і 

громадян. 
33. Мета, завдання та доцільність професійного етичного росту управлінця. 
34. Специфіка моральних норм які регулюють взаємовідносини всередині 
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професійних колективів. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
1.  Предмет етики. 
2.  Етичне вчення Конфуція. 
3.  Етика буддизму. 
4.  Етична сутність заповідей Мойсея 
5.  Суть калокагатії. 
6.  Суть християнської етики. 
7.  Мораль ісламу. 
8.  Етика Сократа. 
9.  Гедонізм Епікура. 
10. «Категоричний імператив» Канта. 
11. Утилітаризм етики Дж. Мілля. 
12. Основні риси «рабської» моралі Ніцше. 
13. Поняття аристократичної (лицарської) моралі за вченням Ніцше. 
14. Моральне вчення Л.Толстого. 
15. «Етика Абсолюту» російської релігійної філософії (В. Соловйов, 

М. Бердяєв, С. Франк). 
16. «Конкордизм» В. Винниченка. 
17. Етика «благоговіння перед життям» Альберта Швейцера. 
18. «Сродна праця» як основа етики Сковороди. 
19. Вчення Григорія Сковороди про «душевний мир». 
20. Поняття морального ідеалу. 
21. Цінності в житті людини як мірило ідеалу. 
22. Добро і зло, обов’язок і совість як етичні поняття. 
23. Поняття моральної свободи. 
24. Свобода і відповідальність. 
25. Чеснота і вада. 
26. Франклінівські чесноти як моральні правила підприємця. 
27. Щастя як етичне поняття. 
28. Насолода як цінність. 
29. Користь як цінність. 
30. Справедливість як моральний принцип. 
31. Прагматизм милосердя. 
32. Проблема морального вдосконалення. 
33. Раціональність (доцільність) і егоїзм. 
34. Проблема смертної кари та етичне виправдання смертної кари. 
35. Насильство, його моральна оцінка. 
36. Насильство як благо. Поняття легітимного насильства. 
37. Моральна шкода від милосердя. 
38. Негативні сторони благочинності. 
39. Моральне виправдання егоїзму. 



 10  

40. Моральні проблеми трансплантології. 
41. «Сурогатне» материнство як моральна проблема. 
42. Моральні проблеми алкоголізму та наркоманії. 
43. Етикет телефонного спілкування. 
44. Подарунки і квіти в діловому етикеті. 
45. Етикет латиноамериканських держав. 
46. Діловий етикет країн Сходу. 
47. Засоби між культурної комунікації. 
48. Формальні та неформальні етичні норми. 
49. Принципи поведінки Д. Карнегі. 
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