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ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ
Ó ñòàòò³ ïðîâåäåíî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç âèìîã ùîäî åòè÷íèõ íîðì ïðîôåñ³éíî¿ ïîâåä³íêè ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â ó
Ïîëüù³ òà âèÿâëåíî ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè â Óêðà¿í³. Íà
îñíîâ³ àíàë³çó â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ íàóêîâèõ ôîíä³â, à òàêîæ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ åòè÷íèõ
ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ ïîâåä³íêè ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â â Ïîëüù³, âèÿâëåíî ñïåöèô³êó çàñòîñóâàííÿ åòè÷íèõ
íîðì â ðåãóëþâàíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â; äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü òà âèçíà÷åíî
óìîâè çàïðîâàäæåííÿ ïîëüñüêîãî äîñâ³äó ùîäî ôîðìóâàííÿ åòè÷íèõ ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ ïîâåä³íêè ïóáë³÷íèõ
ñëóæáîâö³â â Óêðà¿í³.
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FORMATION OF ETHICAL STANDARDS IN PROFESSIONAL BEHAVIOUR
OF PUBLIC SERVANTS: POLAND EXPERIENCE
The issue of ethical and managerial regulation of the behavior of public servants has become one of the key question
in recent years. Currently, high qualification, professional and moral homogeneity of the public apparatus provide a
professional basis for the constitutional unity of the system of public power, which will help overcome the contradictions that
exist between outdated stereotypes in management and the requirements of Ukrainian society. Awareness of this in foreign
countries has led to adoption of special acts on the ethics of public servants.
For us, there is experience of Poland which is interesting, where complience with ethical norms has become the core requiremet
for a stuff of the authorities of the excecutive power and local councils.
The aim of the statistic is to carry out an analysis of the ethical norms of the professional behavior of public services in
Poland and to find out the ways to overcome this problem in Ukraine.
Regardless that fact most modern foreign countries are already efficiently apply the mechanism of the ethical regulation
of the efficiency of public services, in our country, the mechanism of modernization of the public service has just recently
begun.
Therefore it is useful for Ukraine to study the Polish experience, where the main concern of the Polish government was to
create a new administrative apparatus based on moral and ethical norms, which would be able to solve urgent problems
of society transformation. There was a need to attract highly qualified personnel to the public administration, which was
previously authoritarian in nature.
Poland is a recipient of international technical assistance, and the grants received are widely and wisely used in public
administration reform and for the training of civil servants. The article analyzes the practical experience of forming a system
of training civil servants in Poland; personnel reserve; employment and advanced training of public servants.
A scientific search conducted by comparison led to the conclusion that, despite the differences in approaches to the formation
of a comprehensive system of norms and ways of functioning of ethics of public servants, it’s goal remains the same – to
ensure professional activity of employees are in the interests of citizens and society, in order to avoid the abuse of power
and violation of the law.
Further research should focus on building a variety of optimal models for implementing ethical standards of professional
conduct of public servants based on the study of foreign experience, identifying risks in the application of this tool and
methods of managing them.
Key words: ethics; ethical standards; professional ethics; professional activity of public servants.
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CIVIL SERVICE
Проблематика
етико-управлінського регулювання поведінки публічних службовців стала в останні роки
однією з ключових. Як відомо, останні
десятиліття публічна служба переживає період найсерйозніших змін. Ці зміни стосуються веберовської
парадигми раціональної бюрократії, що довгий час
безроздільно панувала, і саму логіку відносин між виконавчою владою і суспільством. Процес цей багатофакторний, досить болючий, що супроводжується як
успіхами, так і невдачами, «приливами» і «відливами».
Під кінець ХХ ст. публічна служба багатьох держав
зіткнулася з подвійною кризою - і суспільної довіри до
себе, і власної ефективності. У різних країнах, перш
за все англо-саксонських, почалися пошуки нової її
моделі. Незважаючи на те, що в більшості сучасних
зарубіжних країн вже сьогодні ефективно працює
механізм етичного регулювання діяльності публічних
службовців, в нашій країні розробка та впровадження
в суспільно-політичне життя подібних механізмів почалася зовсім недавно.
Для реформ в Україні настав виключно важливий
та відповідальний етап. В умовах сьогодення висока
кваліфікація, професійна та моральна однорідність
публічного апарату дозволять забезпечити професійну основу конституційної єдності системи публічної
влади, сприятимуть подоланню протиріч, що існують
між застарілими стереотипами в управлінській діяльності та вимогами розвитку українського суспільства.
Отже, сучасний етап розвитку країни вимагає інших
етичних відносин як між керівниками і підпорядкованими, між колегами по роботі, так і між публічними службовцями і громадянами. Бо питання етики і культури,
як правило, аж ніяк не висувалися на перший план, в
нашій країні їм приділялося мало уваги. Не відпрацьовані, хоч і зафіксовані в законодавчому порядку стандарти етичної поведінки публічних службовців і зараз.
Усе це надає особливої актуальності проблемам етичної поведінки публічних службовців.
Усвідомлення важливості зв'язку етики й публічної
служби в зарубіжних країнах призвело до того, що в
багатьох із них прийняті спеціальні акти стосовно питань етики публічних службовців. Для нас становить
інтерес вивчення досвіду Польщі, де дотримання етичних норм стало головною умовою формування кадрової служби органів виконавчої влади та самоврядних
структур.
Аналіз останніх досліджень і пуАналіз
блікацій. Професійна етика публічних
останніх
службовців України з перших років
досліджень
Незалежності стала об’єктом уваги
і публікацій
вітчизняних науковців і практиків, які
в зростанні ролі гуманітарного, морально-етичного чинника вбачають основну закономірність демократичного розвитку суспільства, серед
них: Т. Василевська, О. Акімов, Ю. Битяк, В. Бралатан,
Л. Бурганова, О. Величко, С. Верех, М. Волянська,
А. Гацько, О. Гук, О. Зінченко, С. Колосок, В. Куйбіда,
О. Лавренко, С. Лазаренко, В. Лола, І. Нинюк, О. Оболенський, О. Парфенюк, М. Рудакевич, С. Серьогін,
Н. Сорокіна, І. Хожило та інші.
Однак, незважаючи на те, що вже напрацьована
певна теоретична база знань, недостатньо обґрунтованими в концептуальному аспекті залишаються
Постановка
проблеми

підходи та дієві механізми до переведення етичних
цінностей і проголошених норм поведінки публічних
службовців у практичну площину, у чому неабияку
роль може ввикористання зарубіжного досвіду. Саме
в цьому і полягає актуальність статті
Мета статті – провести порівняльний
аналіз вимог щодо етичних
Мета
норм професійної поведінки публічних службовців у Польщі та виявити
можливості його використання щодо вирішення даної
проблеми в Україні.
Інститут публічної служби став за
останні роки об'єктом наукових досліВиклад
джень як політологів, юристів, філоосновного
софів, так і соціологів та соціальних
матеріалу
психологів. Жваве обговорення норм
поведінки та сукупності моральних
правил, якими регулюється діяльність публічних службовців, стають темою наукових досліджень. Справа
не лише в тому, що увага до таких вічних категорій, як
мораль, етика, чесність та непідкупність загострилася
в усіх країнах світу й знову стала центральною. Щодо
України, то створення незалежної професійної публічної служби для ефективної розробки та впровадження
економічних і соціальних політик, надання публічних
послуг вимагає необхідності сформувати єдині засади
адміністративної культури публічних службовців.
Нові ринкові умови нав'язують нові правила поведінки, які також стосуються чиновників. Практика переконує, що лише професійної компетентності недостатньо аби задовольнити вимоги сьогодення. Байдуже
ставлення виконавчих структур і посадових осіб до потреб звичайних громадян (неодноразові випадки зловживання владою, коли найпоширенішими формами
поведінки залишаються примус, вказівки й байдужість)
спричинило сталу громадську думку, що держава й
бюрократичний апарат дбають лише про свої власні
інтереси й ігнорують інтереси нації та людей, «…ці
тенденції мають міцне й об'єктивне історичне коріння,
до того ж підтверджуються повсякденною практикою
нашого публічного життя і взаємодії рядового громадянина з державним механізмом» [5, с. 213].
Суспільне призначення публічної служби полягає в
забезпеченні ефективного здійснення завдань і функцій Української держави шляхом сумлінного виконання
публічними службовцями покладених на них службових обов'язків.
Суттєва деформація влади, що не справляється з
політико-економічними проблеми розбудови суспільства, перед усім тягнуть за собою деформації відносин, точніше, конкретних варіантів поведінки, взаємодії
між членами суспільства, їх статусів і форм звичаєвої
життєдіяльності в системі управління. Тому і відчувається деформація стосунків, що веде до деформації
соціальних норм і цінностей людського буття.
Безперечною ціннісною настановою держави, публічної служби України є служіння народу України.
Водночас слід мати на увазі, що публічний службовець
служить народові через публічну організацію. Для публічної бюрократії невід’ємною складовою служіння є
лояльність до демократично обраної, легітимної влади.
Виходячи з цього базовими задачами держави
стають: побудова відносин в державі на правових і
моральних засадах справедливості, гуманізму, пріориÀctual problems of public administration
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тету прав і свобод громадян; формування у суспільстві
соціального партнерства між державою, ринком і людиною; гарантування безпечного та вільного існування
і розвитку людини, її матеріального благополуччя; підвищення якості життя громадян тощо.
Сьогодні нагальним завданням держслужби України є найшвидша реабілітація спроможності владних
інституцій реалізувати ідеал суспільного служіння.
Нині піддається критиці розмитість, «аморфність»
поняття суспільного блага як місії публічного управління. В терміни «загальне благо», «інтереси народу»
може вкладатися різний зміст. Без чіткого окреслення,
в чому полягає суспільне благо, етичні засади професії втрачають свою змістовну наповненість. Вирішення
цієї проблеми упирається в необхідність сформулювати національну ідею, конкретизувати її в національних
інтересах, розробити на їх основі загальну стратегію
розвитку України. Визначеність національних інтересів
дозволяє деталізувати місію професії, вибудувати цілі
публічного управління, запрограмувати зміст та ціннісну наповненість діяльності чиновництва, а отже, більш
конкретно означити вимоги до публічних службовців
та спрямувати їх зусилля.
Зазначимо, що ідея служіння працює в моральному полі, якщо вона має загальнолюдські горизонти та
орієнтована на загальнолюдський розвиток. Зведення
ідеї служіння народу до служіння нації (в етнічному
розумінні) при нехтуванні загальнолюдськими моральними цінностями провокує містечковість, націоналізм і
навіть шовіністські, антигуманні настрої.
Сьогодні в декого викликає певну недовіру зайвий
пафос розуміння місії публічного управлінця як «служіння народу», пропонується модифікувати це формулювання й визначати професійне призначення публічних службовців як «надання послуг населенню». Проте
в цих тезах представлені дві різні стратегії діяльності
держави, два розуміння місії публічних чиновників.
Згідно з домінуючим тривалий час підходом, за яким
публічні організації покликані «служити народу», публічна служба сприймається як священний обов’язок,
тут цінуються чесноти рівності, громадянськості, представництва, відповідальності, нейтральності [2, с. 32].
З середини 80-х рр. ХХ ст. недостатня ефективність
і гнучкість публічного управління, вузькі місця ієрархічної структури бюрократичних організацій, обмеженість
поля для вияву ініціативи й творчості чиновництва в
багатьох розвинутих країнах призвели до перегляду
моделі публічного управління та залучення в бюрократичну діяльність бізнесових управлінських прийомів.
При побудові публічної служби як діяльності в сфері
послуг, держава розглядається як виробник «суспільно
значимих послуг», які оплачуються платниками податків, а публічне управління постає як різновид найму [1].
Така система координат більшою мірою орієнтується на користувача, на забезпечення гнучкості,
ефективності, змагальності, менеджеризму, ініціативності та партнерства. Як перший, так і другий підходи
мають свої переваги та вади. Безперечним здобутком
орієнтації на «надання послуг» є те, що в її рамках стає
можливим чітке формування вимог до чиновництва,
введення кількісних критеріїв ефективності та усвідомлена оптимізація структури і параметрів органів
публічного управління; при її реалізації використовуються методи, засоби, інструментарій, що напрацьо-

вані в менеджменті бізнесу. Клієнтизм розставляє свої
смислові акценти у ставленні до користувачів послуг
держави: громадяни – не безправні прохачі, а вимогливі, повноправні клієнти, яких необхідно якісно обслужити [6].
Водночас при реалізації такого підходу існує небезпека зміщення кордонів між публічним і приватним
секторами, «розмивання» специфіки держслужби як
інституту суспільного служіння, втрати довіри громадян до держслужби як до механізму представницького
органу; сприйняття її як орієнтованої лише на отримання прибутку. Політика «публічного (публічного) менеджменту» викликала незадоволення як громадян,
так і службовців бізнес-іміджем публічної служби, понизила її статус, підвищила плинність кадрів.
Зростання морального фактору в управлінні – закономірність цивілізованого світу. Громадська думка
розвинутих країн світу вважає етику публічного управління необхідним інструментом успішного менеджменту на будь – якому рівні соціального управління. Досвід
США, Великобританії, Канади, ФРН, Франції та інших
держав переконливо доводить, що керівництво та громадськість цих країн приділяє постійно увагу питанням
етики в органах публічного управління та місцевого
самоврядування. У світовій практиці досліджують не
стільки про «етичні норми», скільки «етичну інфраструктуру». Вперше поняття «етична інфраструктура
державної служби» було вжито в 1996 році в доповіді
Організації економічного співробітництва та розвитку
«Етика на державній службі» [4]. Ідея побудови етичної інфраструктури знайшла в подальшому підтримку і
у теоретиків, і у практиків державного управління.
Головною турботою польського уряду, на основі
дотримання морально-етичних норм, стало створення
нового адміністративного апарату, який був би здатний вирішувати невідкладні проблеми трансформації
суспільства. Виникла потреба залучення висококваліфікованих кадрів до публічного управління, яке раніше
було авторитарним за своїм характером.
Обов'язком кожного публічного службовця є розвиток своїх професійних знань та вмінь, що закріплено
законами, які діють ще з вересня та листопада 1982
року. В них чітко сказано, що голови публічних адміністрацій усіх рівнів повинні організовувати, сприяти та
контролювати професійне зростання публічних службовців, результати навчання вносяться до особистого
файлу та враховуються при оплаті праці, що вимагає
підвищення свого фахового рівня [7].
Для публічних службовців навчання є безплатним, що свідчить про зацікавленість держави у таких
кадрах. Польща є реципієнтом міжнародної технічної
допомоги, отримані гранти широко та розумно використовуються в реформуванні публічного управління
та для підготовки публічних службовців.
Головним навчальним закладом у системі підготовки публічних службовців Польщі є Національна
школа публічного управління у Варшаві, заснована в
травні 1990 р. і сприйнята громадськістю як важливий
чинник державотворення. Орієнтиром для створення
Національної школи публічного управління став досвід Франції. Було створено передумови для розробки
Закону «Про державну службу», який був прийнятий
після кількох років обговорення, у 1996 р. , й охоплює
період до 2008 р. У Законі визначено статус Націо-
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нальної школи публічного управління як бюджетної
установи, що діє відповідно до свого статуту, готуючи чиновників-професіоналів для органів виконавчої
влади та підпорядковується Прем'єр-міністру – голові
публічної служби Польщі [9, с. 300].
Школа щороку приймає обмежену кількість студентів, які проходять інтенсивне навчання, одержують
кваліфікацію, статус публічного службовця та мають
відпрацювати на публічній службі не менше 5 років.
На базі школи публічного управління здійснюється підготовка до публічної служби молодих випускників університетів та коледжів незалежно від спеціальності.
В процесі занять формуються морально-етичні
основи діяльності публічного службовця, свідченням
цього є постійні діалоги з працівниками адміністрації,
де йде конкретна робота з розв'язання актуальних соціальних та економічних проблем, набуваються знання та уміння правильно вести переговори, оперативно
приймати рішення, стратегічно мислити, користуватись офісною технікою та працювати на комп'ютері.
Кожен студент повинен вільно володіти англійською мовою та вивчити на вибір німецьку або французьку мови, що дозволяє успішно, протягом двох місяців, проходити стажування в органах законодавчої
та виконавчої влади Польщі та в органах публічної
влади Франції, Німеччини, Ірландії, Англії, США та ін.
[3, с. 301].
Вся система навчання спрямована на розвиток
практичних здібностей слухачів та охоплює вивчення
економіки, публічної політики, теорії управління, фінансів, соціології, етики, психології ділового спілкування, методики веден¬ня переговорів, ухвалення рішень
та контролю за їх виконанням. Публічних чиновників
нижчого рівня готують у професійних школах, які є приватними і неприбутковими навчальними закладами,
плата за навчання йде виключно на їх розвиток.
Велике значення надається формуванню кадрового резерву, що допомагає оперативно реагувати на
зміни в кадровій структурі публічних або самоврядних
органів. Висунення кращих випускників у резерв кадрів
здійснюється за французьким зразком. Створено банк
даних для урядових та самоврядних структур, де враховується досвід, індивідуальні особливості та знання
людини, яка претендує на публічну посаду.
Проблемним етичним питанням є працевлаштування. держава гарантує роботу у Варшаві лише
кращим випускникам Національної школи публічного
управління, адже в законі про публічну службу Польщі
не вказано, що всі випускники забезпечуються роботою в центральних органах публічної влади. Хоча здебільшого якісно підготовлені спе¬ціалісти займають
керівні посади у високих урядових структурах.
Побудова демократичного суспільства, прагнення
Польщі ввійти до Європейського Союзу вимагають
актуалізації всіх можливостей для виходу з глибокої
кризи як у політичному, так і в економічному житті,
тому особлива роль належить кадрам, які працюють
або будуть працювати в системі публічних органів чи
в самоврядних структурах Велика увага приділяється
підвищенню кваліфікації публіч¬них службовців, яке
здійснюється на курсах, факультетах вузів та вищих
професійних шкіл. Підвищити свій професійний рівень
публічні службовці можуть у школах післядипломного навчання, навчальних центрах, консультативних

агентствах, що існують при університетах, інших навчальних закладах. У цьому плані їм надається право
вибору, що позитивно впливає на професійний рівень.
Тому є всі підстави стверджувати, що нам є чого навчитись у Польщі, і, в першу чергу, – становлення системи
підготовки публічних службовців, розвитку самоврядування, оперативності та ефективності у проведенні
адміністративної реформи.
Яскравим прикладом змін, що відбуваються у державі, є відновлення у 1990 р. діяльності самоврядних
гмін. З цього часу швидкими темпами під тиском самоврядних структур передаються від публічної адміністрації повно-важення місцевого рівня, застосовуються принципи управління державою згідно з вимогами
часу. У результаті реформи гміни одержали додаткові
компетенції та кошти.
Реформування повітів та воєводств 1 січня 1999
р. – це частина ідеї будівництва громадянської держави, в основі якої закладено переконання в тому, що за
місцеві справи повинні відповідати місцеві громади, а
держава повинна втручатися там, де справа стосується загальнонаціональних інтересів. Повіти відіграють
доповнювальну роль у сфері тих політичних завдань,
які перевищують можливості гмін.
Фінансово автономний повіт може вести активну
бюджетну політику, він не здійснює нагляду за гмінами,
не перебирає їхніх компетенцій та фінансів, що до кінця 1998 р. належали урядовій адміністрації. Толерантно відбулось генеральне перенесення прав, засобів та
відповідальності «вниз» [8, с. 301].
Змінилися функції сучасного воєводства, відповідно іншими стали функції публічного чиновника. Воєводське самоврядування служить передусім веденню
регіональної політики. Основою концепції воєводства
є принцип унітарного компактного характеру держави. У Польщі є 16 воєводств, про розвиток кожного з
них дбає маршал і управління воєводського сеймика,
обраного загальними виборами. Воєвода, як представник публічної влади у воєводстві, стоїть на варті
загальнонаціональних інтересів.
Які позитивні критерії адміністративної реформи
у Польщі? Реформа допомогла компетентно та організаційно упорядкувати адміністрації різних рівнів, їх
система стала простішою та прозорішою, що свідчить
про додержання етичних норм її проведення та зменшення корупції в сере¬довищі публічних чиновників.
Реформа змінила гміни, повіти, але при цьому не
зменшила їхніх прав. Найважливішим досягненням у
цих змінах є те, що реформа дозволила урядові ефективно вирішувати проблеми всієї країни, звільняючи
від завдань, які можуть та повинні виконувати нижчі
рівні адміністрації.
В Польщі немає кодексу етики для публічних службовців, але є «Кодекс етики для парламентаріїв», що
побудований на принципах прозорості, альтруїзму,
чесності, совісті, відповідальності за добре ім’я Сейму.
Голова публічної служби Польської Республіки Ян
Паства зазначив, що одним із основних механізмів
утвердження етичних стандартів у публічній службі
є підготовка публічних службовців. У Польщі існують
підготовчі курси перед прийомом на публічну службу,
що включають лекції з даної тематики. Їх проведенням
займається служба зайнятості населення. Але поки
ще це не є окремим видом підготовки.
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Саме тому для нас становить інтерес досвід Польщі,
де дотримання етичних норм стало головною умовою
формування кадрової служби органів виконавчої влади
та самоврядних структур, де чітко визнано, що публічна служба – це публічна служба і публічна довіра, де
кожен службовець зобов'язаний ставити Конституцію,
закони та етичні принципи вище за приватну користь.
Професійна
етика
публічних
службовців на сучасному етапі має
Висновки
державно-управлінську
специфіку,
а різноманітність виконуваних ними
функцій вимагає складного поєднання морально-етичних якостей, в основі яких мають бути чіткі етичні принципи та моральний світогляд, тому що від публічної
служби як ключового елементу в системі управління
залежить досягнення цілей держави, громади, повнота і своєчасність виконання їх завдань, а в кінцевому
підсумку – надання якісних управлінських послуг і задоволення законних вимог і потреб громадян України.
Аналіз державної політики щодо етики публічних
службовців Польщі показує, що, незважаючи на відмінності у підходах до формування комплексної системи
норм і способів функціонування етики публічних службовців, незмінною є її мета – забезпечити професійну діяльність службовців в інтересах громадян і суспільства,
а також запобігти можливим зловживанням владою і
порушенням закону. Інститут етики публічних службовців
у Польщі є особливим елементом системи публічного
управління. Будь-яка реформа у системі професійної
етики, як показав аналіз, є питанням політичної волі вищого керівництва держави, що виявляється в прийнятті
конкретних рішень, спрямованих на довготривалі результати. Необхідною умовою успіху її впровадження і функціонування є об'єднання зусиль усіх трьох гілок влади.
Роблячи висновки із всього вивченого нами матеріалу, я вважаю, що в сучасній Україні необхідно підіймати не тільки економіку, але і культуру, виховувати і
підвищувати морально-етичний вигляд нашого народу
і в першу чергу, людей, що стоять у влади, працюючих в сфері публічного управління, тому що робітники
публічної служби так чи інакше відносяться до елітарного класу і на нього, як правило, більшість людей намагаються рівнятися або у всякому випадку прагнуть
досягнути його рівня.
Але не слід забувати, що у кожному суспільстві своя
система цінностей, саме вона визначає характер та
напрям реформ. Сліпо копіювати чужий досвід не можна, але враховувати його, спиратися на його переваги
необхідно. Отже, формування професійної етики публічних службовців передбачає розв'язання комплексу
складних проблем, пов'язаних з моральним розвитком
особистості публічного службовця і вдосконаленням
публічної служби, як професійної діяльності, призначенням якої є праця на благо людини та держави.
Подальші дослідження потрібно сфокусувати на
побудові різноманітних оптимальних моделей запровадження етичних стандартів професійної поведінки
публічних службовців на основі вивчення зарубіжного
досвіду, виявленні ризиків під час застосування даного
інструменту та методів управління ними.
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