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Відповідальність владних інституцій перед особою і особи
перед державою

-

важливі складові розвитку держави, оскільки

забезпечення моральних засад в діяльності представників влади,
у відносинах з громадянами забезпечує реальне існування етичних

цінностей у політиці і праві. Держава, через створені інституції,
виконує законодавчі (нормотворчі), правозахисні і правоохоронні
функції, а тому підвищення рівня культури державних структур

-

це не лише прийнятгя законів та інших нормативно-правових

актів, а і їх реалізація у відnовідності з визначеним механізмом та

дотриманням вимог Конституції щодо захисту прав і свобод лю
дини і громадянина.

Правова культура- це система і результат найскладніших
соціально-правових відносин між державою і суспільством. Низь-

.

.

.

ка nравова культура визначає мотиващю, Інтереси , поведІнки

суб'єктів влади, що веде до втрати довіри громадян до влади.
На жаль, nрактика державотворення та державної діяльнос
ті України nоказує, що держава і суспільство не володіють необ

хідним рівнем не лише правової, а й загальної культури, який би
відповідав сучасним вимогам. Тому на сьогоднішній день акту
альним завданням є підвищення рівня загальної і nравової куль

тури державних інституцій , державних закладів, організацій,
державних службовців. Нсобхщність присутності у політиків,

державних службовців, службовців органів місцевого самовря
дування сучасної правової культури пов'язана з завданнями nо

ставленими Конституцією України -забезпечення конституцій
них прав і свобод громадян. Конституційні положення сnрямовані
на забезпечення верховенства права і законності, правопорядку в
сусnільстві, створюють базу для реального здійснення юридичних
гарантій nрав особистосТІ
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Підвищення правової культури, правосвщомоt-ІІ, забезпечення
належної nоведінки державних службовців у стосунках з фізичними
і юриди'іними особами безпосередньо nов' язується з гарантіями
щодо конституційних прав і свобод громадян, вимагає знань зако
нодавства та точного і безумовного його виконання. Показником
правосвідомості державних службовців, які досить часто у своїй
діяльності застосовують правові норми, особистий розсуд, с те, як
вони їх використовують, яку мають nравову nідготовку.
Правова культура є qастиною культури сусnільства, яка ство
рювалася nоступовим, спадкоємним сусшльним розвитком, nра

цею змінюючих одне одного поколінь, їх діяльністю і досвідом.
Діяльність державних службовців базується на загальних мораль

них і правових nринципах справедливості, гуманізму, законності ,
гласності, неупередженості, незалежності , доброчесності та ін. Ці

nринципи об ' єднують моральні норми поведІнки у відповідНІЙ
сфері суспільного життя чи діяльності і с загальними для всього
суспільства, кожного громадянина. Особливо важливим є їх до
тримання державними службовцями, які виконують свої обов'язки
та реалізують права від імені держави , органу, який вони пред

ставляють, qерез їх дії та рішення вирішуються nотреби (запити)
інших людей. Дії та рішення державних службовців повинні від
повідати закону і вимогам моральних nринципів суспільства. Вони
безпосередньо пов' язані з реалізацією владних повноважень, а тому

мають здійснюватися в межах законності , ІІсnрипустимості лору
шення меж компетенції при виконанні своїх службових обов'язків .
Разом з тим, nоведінка державних службовці в і nоза межами СЛ)"А<
бової діяльності, в nобуті мас свідчити про їх високу особисту
культуру, яка включаr рівень знань і професіоналізму, особисті перс
конання , навички і вміння, здібноt-їі, здатність до самовиховання і
самовдосконалення, свІтогляд. nравову культуру, коли іm'Слектуаль
ний рІВень пов 'я~сться з високорозвиненою моральною 1 естсти"І

ною культурою . Идеться про професійну компСl снтність сnец1аліста на теоретичному

.

1 nрактичному

.

ршнях

Епt•rю засали дІяльності державІюr·о службовця -

це ті мо

ральні й правові (юридичНІ) вимоги , які ставля1ься до особи. що
претендує на зайияття nосади державІЮ І о службовця та до дер
жавного службовця у 11роцесі виконання ни.,І ·3авдань 1 функцІй
держави ,

n органів . Визнач ення та ·!акрІПлсння в чинном у законо25

давстві основних вимог до поведінки службовців має важливе
значення для ПІДвищення авторитету державної служби, зміцнен
ня реnутації державного службовця, підтримання його честі й
гідності, nосилення вимог до його діяльності.
Кон~"Ретні вимоги до державних службовців залежать від ор
гану, в якому здійснюється служба, характеру виконуваної роботи.
Але безумовним є те, що низка вимог до державних службовців та
їх nоведінки мають загальний характер, стосуються всіх осіб, які
nерсбувають на державній службі. Серед ТdКИХ можна на:.шю и: від
даність народу України; nр юритет інтересів держави, nрав і свобод
людини і громадяяина перед особистими або корnоративними; nро
фесіоналізм, досвід та навички, необхідні для успішного виконання

службових завдань і функцій; вміння на nрактиці застосовувати
досяmення сучасної науки управління; добросовісність, ввічливість,
коректність, шанобливе ставлення до громадян, підлеглих і керів-

.

.

ниюв; висока загальна, nравова культура та культура сшлкування;

високі моральні якості; знання справи, адміністративні (управлін
ські) здібності; вміння оцінювати працю інших працівників, заохо
чувати, nритяrувати до себе людей своїми знаннями і поведінкою;

уникати дій, які можуть свідчити про прихильність до окремих осіб,
утримуватись від політичної діяльності у формі політичних заяв і
акцій, висловлення ставлення до певних політичних партій або
рухів; уникати створення конфліктних ситуацій, а в разі виникнен
ня негайно їх усувати; вміння налагодити належний контроль за
роботою підлеглих та ін. Важливе значення для державного служ
бовця мають nитання особистої правової та моральної відповідаль

ності, вміння налагодити нормальний психологічний клімат у ко.

.

ЛеКТИВІ, культура МОВИ, ДІЛОВОДСТва ТОЩО.

Доцільно зауважити, що і після nрипинення державної служ
би у державного службовця, в nевних випадках, залишаються

nравовідносини з органом, в якому службовець працював. Це, зо
крема, стосусться "вищого" корnусу державних службовців. У
зв'язку з цим виникас ще одна груnа відносин державного служ

бовця щодо етичних правил- вІДносини з органом, в якому служ
бовець nроходив службу. У чинному законодавстві про етичний
бік відносин з органом. в якому службовець працював після за
кінчення служби, нічого не сказано. хоча у деяких випадках ко

лишній службовець мас дотримуватися правил поведінки на дер-
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жавній службі і моралі. Зокрема дотримання тасмнищ державної

та приватної інформації, відносини з колишніми колегами по ро

боті, зайняпя ДІяльністю, яка може призвести до конфлікту або
створити конфліктну ситуацію з органом, в якому службовець
працював, використання інформації, яка була отримана під час
перебування на службі, але не стала відомою громадськості,
консультування відносно міністерства чи іншого центральпого
або місцевого органу влади стосовно питань, якІ входили до
nовноважень службовця, та ін. На наш nогляд, nитання вщносин

певних

rpyn державних службовців з органом, в якому вони nра

цювали , та їх поведінки мають бути заководавчо врегульовані.

Доцільно визначити термін, протягом якого колишні службовці
не вправі здійснювати певні дії, та визначити відnовідальність за
їх вчинення

Створення сучасної, цілісної державної служби с одним із
пріоритетних наnрямів адміНІстративної реформи. Законодавчо

мають бути закріплені не лише конкретні правові норми, nов' язані
зі службовою діяльністю, а й визначено моральні межі, які дер
жавних службовець не може порушувати, моральні оріснтири
службової поведінки державного службовця. Реформа державної
служби обумовлюсться як проведенням адміністративної реформи,
соціально-економічними змінами, так і Іютрсбами державного
управління, тим станом законодавчого регулювання, який с. на
сьогоднішній день. Виміром рівня правової культури державних

службовців мас стати відпоВІдальність за сво1 діі, вмІння погоджу

вати Інтереси різних суб'єктів, вирішувати конфліктні ситуації,
ефективно захищати права 1 свободи громадян та створювати

можливості по їх реал1зацїі.
Підвищення рІВНЯ загальної

1 правової культури державних

службовців, удосконалення <Щмініс tрш ивно-11раІювих і ор1 авва

ційних 1асобів припинення і nоnередження коруnції в органах
виконавчої влади , ІХ апараті. апараті оргатв місцевого самовряду
вання сприятиме не лише забезnеченню nрав і свобод особи. nо
кращешно діяльності відnовідних оргаНІв

1 їх

службовпїв, а й

розвиткові ринкової економіки (ринкових вщносин), підвищенню
автор1п~ту державних органів та державної служби , авторнн:ту

нашої держави у свповому сnівтоварнств1
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