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Етика (грец. Ethikos)

Наука про мораль; норми поведінки,

сукупність моральних правил якогось

класу, суспільної організації, професії

Етикет (франц. Etiquette)

Встановлені норми і правила 

поведінки в суспільстві або

товаристі
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«Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час

виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись

загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими,

дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод

та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших

юридичних осіб.»

п.1 р.ІІ «Загальних правил  

етичної поведінки державних  

службовців та посадових

осіб місцевогосамоврядування»

Етика публічної служби:

сутність, специфіка та роль у суспільному житті.



Основні принципи професійної етики 
публічного службовця

уникнення конфлікту інтересів;

неупередженість;

політична нейтральність;

прозорість у службовій діяльності державних

службовців;

забезпечення конфіденційності;

уникнення отримання неправомірної вигоди

у зв’язку із здійсненням службової діяльності



Професійна етика публічного службовця 

вимагає:

свідомої і добровільної згоди на принцип

самообмеження окремих громадянських прав і свобод

потребує комплексу інструментів і процедур, які 

будуть спонукати до етичної поведінки і

врегульовувати її небажані прояви

створення етичної інфрастуктури



Державний службовець як суб’єкт етичних відносин

Форми моральної взаємодії:

 моральне спілкування;

 моральна діяльність;

 співучасть в управлінні;

 делегування повноважень;

 підзвітність,

підконтрольність;

 протидія корупції,

іншим аморальним проявам

Прояви компетентності:

 професіоналізм;

 гуманність;

 служіння;

 справедливість;

 лідерство;

 Навички міжособистісної 

взаємодії;

 культура спілкування;

 робота в команді;

 управління ресурсами;

 діловий етикет

Чинники етичної

поведінки:

 критерії морального  

вибору;

 адаптація до 

зовнішнього середовища;

 довіра;

 узгодженість і

координація діяльності;

 ціннісно-орієнтаційна 

єдність.

Чинники зовнішнього середовища:

 суспільні цінності та пріоритети;

 політичні, соціально-економічні, культурні умови;

 правові норми;

 національні традиції;

 громадська думка;

Чинники внутрішнього середовища:

 етична політика держави;

 функціонування елементів етичної інфраструктури;

 організація діяльності державного органу;

 роль керівника;

 морально-психологічний клімат у колективі;

 моральна мотивація

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 та етична освіта

Етичний вибір

Характеристика моральності державного

службовця:

 рівень морального розвитку;

 доброчесність;

 професіоналізм;

 ціннісні орієнтації,

 моральні принципи, переконання;

 моральна мотивація;

 моральні почуття: свобода, честь, 

обов’язок;

 самокритичність



 збирання і аналіз фактів, які стосуються ситуації;

 ідентифікація етичної проблеми;

 що про це говорить закон;

 що підказують знання та досвід;

 які можливості організації і власний потенціал;

 які варіанти рішення;

 чи буде вчинок найкращим у даній ситуації;

 які його можливі наслідки;

Алгоритм етичного вибору:

Публічний

службовець є

носієм

професійної 

культури



Етична інфраструктура: елементи формування і функціонування

1. Політична воля і публічне 

визнання вищим політичним 

керівництвом етичних норм 

основою демократичних

трансформацій у державі.

2. Етичне законодавство, в якому

повинні бути юридично закріплені

базові етично-моральні норми

професійної діяльності державних

службовців

3. Механізм звітності та нагляду,

(механізм відповідальності) за

допомогою якого регулюється

відповідальність державних службовців і 

впроваджуються санкції за порушення 

етичних норм.

4. Кодекси етичної поведінки

проголошують правила і стандарти 

поведінки державних службовців, 

містять відповідні міри покарання за 

порушення етичних норм,

забезпечуючи відкритість професійної 

діяльності службовців громадянам і 

суспільству.

5. Механізм професійної

соціалізації, який характеризує 

взаємодію людини із соціальним 

середовищем. Це – суспільна 

форма активного сприйняття

індивідом соціальної інформації, 

необхідної для адаптації до 

середовища.

6. Належні умови організації

праці державних службовців

в органах державної служби.

Належні умови праці

державних службовців – це їх

право на таку організацію праці 

і на такі умови, в яких можливі 

свобода вибору і самореалізації, 

панує атмосфера довіри,

поваги, гідності

7.Громадський (суспільний) нагляд 

(контроль) за діяльністю державних службовців 

через інститути громадянського суспільства.

8. Етична експертиза, за допомогою якої з’ясовується 

застування відповідних етичних стандартів, створення так 

званого етичного режиму в органах державної влади.



Кодекси в етичній інфраструктурі

 Кодекси етики - корисний інструмент задля обмеження неетичної поведінки в 

межах державного сектору.

 Сприяє покращенню етичного клімату у відомствах і установах.

 Є більш ефективним, коли він є частиною організаційної політики структури

 Передумовою ефективного кодексу етичної поведінки є те, що його зміст можна

легко зрозуміти та реалізувати певною цільовою групою.

 Проектування кодексу має бути чітким, послідовним та комплексним і включати 

практичні рекомендації з виконання.



Кодекси етики у публічній службі

Кодекси етичної поведінки

державних службовців
Кодекси етичних норм

публічної служби

покликані надавати керівництво щодо 

цінностей і вибору, які впливають на 

ухвалення рішень

вказують на те, яка конкретна дія 

прийнятна,

а яка – ні

Загальніші та неконкретизовані.

Окреслюють низку цінностей і принципів, 

які мають допомогти публічним службовцям 

робити незалежні судження під час своєї

діяльності

Окреслюють конкретну поведінку

публічного службовця.

Не вимагають власного судження: 

поведінка або правильна, або ні.



 Мета Європейського кодексу поведінки для всіх

осіб, які залучені до місцевого та регіонального 

врядування:

викласти на європейському рівні ті етичні принципи та

стандарти, які затвердили виборні представники місцевих і 

регіональних органів влади 47 держав – членів Ради 

Європи

 Передбачається, що Національним урядам та/чи 

асоціаціям місцевих і регіональних органів влади держав-

членів потрібно детально описати цінності та принципи,

встановлені кодексом, у своєму внутрішньодержавному

законодавстві чи інших нормативних або етичних документах.

 Ухвалено Конгресом місцевих та регіональних влад 

Європи 07 листопада 2018 рокус у межах «Дорожньої  

карти заходів щодо запобігання корупції та

пропагування громадянської етики на місцевому та 

регіональному рівнях»

©Рада Європи, 2019 

European Code of conduct for all persons 

involved in local and regional governance



 інструктує всіх суб’єктів, залучених до місцевого та регіонального врядування, 

щодо професійної етики під час щоденного виконання службових обов’язків;

 інформує громадськість про поведінку, якої вони мають право очікувати від

усіх суб’єктів, залучених до місцевого та регіонального врядування, а також

про засоби, що дозволять досягти такої поведінки;

 допомагає формувати атмосферу довіри до всіх суб’єктів, залучених до

місцевого та регіонального врядування, а також зміцнити відносин між 

громадськістю та місцевими і регіональними посадовцями;

 консультує осіб, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення поваги до

цих принципів;

 покращує етичні стандарти.

Європейський кодекс поведінки: функції



У квітні 2011 року Французька

національна асамблея затвердила

«Кодекс етичних норм».

Мета:

відновити довіру між громадянами та

виборними представниками

Результат: розроблено та впроваджено 

всеосяжну систему запобігання 

конфліктам інтересів, а також створено 

посаду службовця з питань етики.

Переглянуто 13 липня 2017 року в 

контексті кількох конфліктів інтересів, 

що впливали на членів уряду, і з огляду 

на розроблення основного закону про

«конфіденційність у політичному житті»

Члени парламенту зобов’язуються дотримуватися 

принципів:

 Державні інтереси,

 Незалежність,

 Об’єктивність,

 Підзвітність,

 Чесність,

 Зразковість

 Повага до декларативних зобов’язань



ПРОФЕСІЙНИЙ ЕТИКЕТ

ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ



Загальні принципи етикету публічного службовця

 Ввічливість, тактовність, 

субординація

 Доцільність дій

Естетична привабливість 

поведінки

 Міжнародна ввічливість



«Поводження в міжнародних відносинах, яке 

обумовлене не юридичними нормами та 

обов’язками, а міркуваннями пристойності,

взаємної поваги, гостинності,

доброзичливості, підкресленої пошани, що

поділяється іншою стороною.

Міжнародна ввічливість

Держави, які дотримуються міжнародної ввічливості, роблять це за мовчазною згодою, 

незважаючи на те, що правила міжнародної ввічливості не є юридично обов’язковими»

(Юридична енциклопедія)
18



19

Міжнародна ввічливість в діях
 Увага та інтерес до культури країни делегації, 

яку зустічаємо, або країни- перебування

 Повага до традицій та державних символів 

країни перебування/країни гостя

 Увага до національних свят (День

Незалежності, День Прапора, День Свободи, 

День Патріка, День Збройних Сил, тощо)

 Важливо: обрання та вступу на посаду глави 

держави, призначення глави уряду

 Траурні заходи

 Враховувати національні та культурні

особливості етикету при спілкуванні та

невербальній комунікації, в одязі, на 

прийомах.



Види етикету

ДІЛОВИЙ СВІТСЬКИЙ

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ДИТЯЧИЙ

СЛУЖБОВИЙ

СОЦІАЛЬНИЙ

ВЕСІЛЬНИЙ

КОРОЛЕВСЬКИЙ



Діловий етикет на державній службі

стилі та стандарти спілкування,

мистецтво ведення ділової комунікації;

форми поведінки,

привітання, знайомства;

використання візитних карток в

діловій практиці;

манери поведінки ділової

людини, жести, міміка

вимоги до зовнішнього

вигляду публічного службовця;

стандарти оформлення ділових

паперів та ділового листування в

установах;



Ділова комунікація

Усна

◦ Ділові бесіди

◦ Доповіді

◦ Презентації

◦ Групові дискусії

22

Письмова

◦ Ділове листування

◦ Розпорядження

◦ Доповідні , службові записки

◦ Інструкції

◦ Звіти і т.д

легше піддається перевірці, обдумана

комунікація

вимагає більше часу, відсутність 

негайного зворотного зв'язку

◦ Офіційні розмови віч-на-віч

◦ Неформальний обмін новинами та думками

можливість негайно висловлювати думку та

отримати зворотній зв`язок

при участі декількох осіб можливе невиправдане

скорочення або викривлення інфо

ВЕРБАЛЬНА

НЕВЕРБАЛЬНА



Вітання

СВІТСЬКИЙ ЕТИКЕТ

 Чоловік вітає жінку

 Жінка, молодша за віком- старшу 

жінку/чоловіка, які набагато старші

 Ровесники за віком можуть вітатися 

одночасно (хто ввічливіший)

 Хто спізнюється - того, хто чекає

 Молодший за віком-старшого

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

 Молодший за віком -старшого

 Молодший за посадою 

працівник - старшого

 Член делегації - керівника (своєї 

або іноземної)

 Гість - завжди головний



Особливості етикету вітання



Представлення Світський етикет :

 чоловіка – жінці

 молодшого за віком - старшому

 подружжя :чоловік представляє

дружину присутнім (або

навпаки, в залежності кого 

запросили)

Діловий етикет

 нижчого за посадою –вищому

 одного співробітника – групі

 нового працівника колективу

представляє керівництво

 гостя-керівнику

 До того, кому представляють- називають

ім`я кого представляють

 Після представлення-обмін люб`язним 

ф разами (ініціатива від старшого за  

віком/посадою)



Особливості рукостискання



ВІЗИТНАКАРТКА:
що?де?коли?
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Види візитних карток
ІНФО ВИД СЛУЖБОВА ПРИВАТНА СІМЕЙНА

Ім’я , прізвище власне + + +

Посада + - -

Назва установи + - -

Адреса службова + - -

Телефон службовий + - -

Телефон приватний +/- + +

Лого установи + - -

E-mail служ. + - -

Ім`я, Призвіще

дружини/чоловіка
- - +

E-mail приват. - + +/-



Ділова візитна картка

Матеріал: білий, матовий картон гарної якості

Розмір: 90х50 мм (як правило)

Шрифт: легкий для читання.

Колір: чорно-білий (рекомендований)

Мова: українська та англійська (або мова 

країни перебування).

Друк: односторонній.

Лого: колір та розміщення на картці 

відповідно до затвердженого макету

установи



Правила обміну

Правила обміну



 Ділові (службові) картки -після короткого рукостискання та 

привітання, на початку зустрічі

 Першим картку надає нижчий за посадою

 При однакових посадах – починаючи з молодшого за віком

 Однаковий вік та посади- чоловік – жінці, або хто найбільш 

ввічливий

 Гість- господарю

Передається та приймається правою рукою, зручно для 

читання.

Проговорити ім’я.

При відсутності візитної картки – надіслати її у відповідь 

протягом 24 год.

Особисті картки – наприкінці зустрічі



«Мова» візитних карток



 p.r. (pour remercier)- висловлюємо вдячність

 p.c. (pour condoléance) – висловлюємо співчуття у випадку смерті

 p.f. (pour fete) – найкращи побажання. (Наприклад, на день народження).

 p.f. NA (с фр. pour feliciter Nouvel An)- з Новим роком.

 p.f.F.N. (pour feliciter Fete Nationale )- побажання з нагоди національного.

 p.p. (pour presenter) – представлення іншої особи (у випадку наможливості зробити

це особисто).

 p.p.c (pour prendre congé)- прощання перед відпусткою або коли людина, яка їде з 

країни, де вона знаходиться з візитом, та не знайшла можливості зустрітися перед

цим особисто

 p.f.c ( pour faire connaissance)- вдячність за приємне знайомство

 a.c. (avec compliment) – вітання. Додається до букету квітів або подарунку.
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ДІЛОВА БЕСІДА

ПРИНЦИПИ

 Компетентність

 Тактовність

 Доброзичливість

 Вміння слухати

ЕТАПИ

 Ознайомлення з питанням

 Виклад фактів

 Уточнення, що впливають на 

вибір рішення

 Вибір рішення;

 Прийняття рішення

 Доведення його до співрозмовника.
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ДІЛОВА БЕСІДА : ОСНОВНІ ПРАВИЛА

1. Не перебивати

2. «Збереження обличчя» : згадувати третіх

осіб- по імені та по-батькові, або з

урахуванням форм ввічливості, додавши

коротку інформацію про таку особу

3. Почали говорити одночасно з вами -

надайте право спочатку висловитися

співрозмовнику

4. Поважати думку співрозмовника

5. Враховувати національні особливості

спілкування
6. Комунікативні табу- виходячи із 

ситуації



Комунікативні табу
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Що це означає?

◦ Табу комунікативні - комунікативні

традиції уникати певних мовних виразів 

або зачіпати певні теми спілкування в

певних комунікативних ситуаціях.

◦ Бувають табу:

 Мовні (заборона на висловлювання)

Тематичні (заборона на певні 

тематики)

Контактні (заборона/ обмеження на 

контакт із співрозмовником)
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Добавить нижний колонтитул 38

Комунікативні табу в різних культурах

Затока



 Дає ключ для розуміння настрою та  

зацікавленості співрозмовника

 Може затвердити або спростувати те,

що було проговорено

 Дозволяє зрозуміти чи людина

говорить так, як думає: через жести та

міміку

Невербальна  
комунікація

Жести, поза тіла, міміка, дистанція

39

ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:

Тактильний контакт

Дистанція між співрозмовниками

Проксеміка (просторове розміщення

співрозмовників)

Зовнішній вигляд

Поза тіла

Міміка

Інтонація

Жестикуляція



55%
38%

7%

Сприйняття інформації Міміка, поза, 

жести, дрес-код

Інтонація,
модуляція
голосу

Текст



 Залежить від особливостей національних, 
етнічних, культурних стандартів

 Позитивні емоції- на обох боках обличчя

 Негативні- більше на лівому боці обличчя
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МІМІКА



ЖЕСТИ

відкритість

підозрілість

захист

небажання слухати

Правила жестикулювання 

при спілкуванні:

 Не тримати руки в 

кишенях

 Не ховайте руки за спину

 Не займайте руки

сторонніми предметами 

чи справами (наприклад, 

нервове перекладання

папок, крутіння олівцем, 

тощо)



ЗОВНІШНИЙ ВИГЛЯД  

ЯК ФОРМАНЕВЕРБАЛЬНОЇ

КОМУНІКАЦІЇ
43



Загальні правила

 єдність стилю

 відповідність віку та статусу

 відповідність стилю конкретній ситуації

 правило «трьох кольорів»

 відповідність аксесуарів одягу

 мінімум декоративних прикрас

 загальне враження охайності та педантичності в одязі



Про що говорить 

одяг?



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ОДЯГ



«Вони змушують мене відчувати, щонаші 

країни мають дужетісні зв'язки.

Я мала честь бачити це»

Ретно Марсуді (Retno Marsudi),

Міністр закордонних справ Індонезії.

Генеральний секретар ООН Антоніу

Гутерреш та інши делегати країн-учасниць 

ООН –

унаціональних сорочках із традиційного 

індонезійського текстиля

(Tenun).

(представники Китаю, Домініканської Республіки, 

Франції, Німеччини, Кот-д'Івуару, Перу і США)

Під час засідання Ради Безпеки Організації 

Об'єднаних Націй під головуванням Індонезії, 

05 травня 2019 року
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Символізм аксесуарів



«Досягт

и  

потолка

можливостей»

«Категорично негативне ставлення»

«Неперевершена 

змія»/засідання Ради 

Безпеки ООН по 

іракському питанню

Мадлен Олбрайт:1-а жінка –держ.секретар

«Прикраси стали тонкою та стильною формою

невербальної комунікації»

Л.Браднер, журналістка



МОВА КОЛЬОРУ

в дії



ПАРФУМЕРІЯ

Одорологія" (або "Ольфакторіка")- наука про запахи, вивчає 

тонкощі розповсюдження та розпізнавання ароматів.

 На бізнес-зустрічі - аромат мила 

або чистої води.

Запах бізнес- парфумів має бути 

досить легким , поширюватися :

- для жіночих парфумів- не 

більш ніж на 45 см;

- для чоловічих- 15 см.

Діловим жінкам рекомендують 

квіткові аромати.



Дякую!
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Ольга Наконечна

+380665304656

profetiket@gmail.com

www.beaes.com.ua

mailto:profetiket@gmail.com
http://www.beaes.com.ua/

