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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИЧНИХ 
ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В МІЖНАРОДНИХ

ТА ВІТЧИЗНЯНИХ НОРМАТИВНИХ АКТАХ

Стаття присвячена результатам порівняльного дослідження
етичних принципів на основі Міжнародної декларації етичних прин&
ципів соціальної служби й Етичного кодексу спеціалістів із соціальної
роботи. Особливістю даного дослідження є застосування методу
структурного представлення положень нормативних актів. На основі
результатів дослідження автором зроблені висновки щодо специфіки
етичних орієнтирів соціальної роботи та подальших напрямів їх
дослідження.

Ключові слова: етичний принцип, нормативний акт, порівняльне

дослідження, метод структурного представлення положень норма/

тивних актів.

Методика та завдання. Методика даного дослідження описана

у моїй нещодавній роботі [1]. Головними завданнями дослідження
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є перевірка двох гіпотез, формулювання рекомендацій та окреслен/

ня подальших напрямків досліджень у сфері етики соціальної робо/

ти. Гіпотези звучать наступним чином: 1) вітчизняні етичні прин/

ципи ґрунтуються на міжнародних і не суперечать їм; 2) вітчизняні

етичні принципи в певних положеннях є відмінними від міжнарод/

них, що дає змогу вирішувати специфічні для нашої країни завдан/

ня в сфері соціальної роботи.
У тексті даної статті не наводяться повні формулювання етич/

них принципів, а лише даються посилання на останні у тексті
вітчизняного Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи
(далі — Етичний кодекс) [2] та Міжнародної декларації етичних
принципів соціальної служби (далі — Міжнародна декларація) [3].

Перед перевіркою першої гіпотези необхідно зробити два

технічних уточнення. По/перше, в подальшому доведенні/спросту/

ванні гіпотез дослідження як найзагальніша категорія аналізу буде

використане поняття «повинність»*, а категорії «принцип», «ви/

знання» та «вимога» будуть розглядатись як представлення «повин/

ності» в кожному конкретному випадку. По/друге, попри те, що

Етичний кодекс включає сім положень, які стосуються етичних по/

винностей, а Міжнародна декларація — дванадцять, кількість по/

винностей, які реально у них представлені, дорівнює одинадцяти та

п’ятнадцяти відповідно. Фактично певні положення можуть опису/

вати кілька повинностей. Проте є й протилежний випадок —

в Етичному кодексі два з сімох положень присвячені принципу то/

лерантності (третє і п’яте положення). По/третє, подальший аналіз

розширений за рахунок методу структурного представлення поло/

жень нормативних актів (більш докл. див.: [1]).

Перевірка першої гіпотези. Для перевірки першої гіпотези не/

обхідна інформація, яка б відображала два аспекти: наявність одна/

кових за своєю суттю повинностей і несуперечливість між вітчиз/

няними та міжнародними повинностями. 

У результаті аналізу встановлено, що Етичний кодекс та Міжна/

родна декларація містять чотири спільні повинності: 1) визнання

унікальної цінності людини (міжнародний варіант) — визнання

унікальності людини (вітчизняний варіант); 2) визнання права само/

реалізації (однакова назва для обох випадків); 3) призначення знання

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 

*Суть повинності (від рос. «долженствование») зводиться до етичної необхідності

того, що повинно здійснюватися.
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та досвіду (міжнародний варіант) — принцип допомоги як імператив

(вітчизняний варіант); 4) принцип толерантності (однакова назва для

обох випадків). Їх структура представлена нижче (див. табл. 1).

Примітка. Опис символів див. в [1, с. 303–305].

Аналіз цих даних дає зрозуміти, що перша та друга повинності
мають найбільш узгоджену структуру. Наступним іде принцип то/
лерантності, який має найбільшу кількість представлень. Найменш
схожими є структури третьої повинності, хоча і в цьому випадку ми
спостерігаємо майже однакові базові елементи (с1 та с1о).

Отже, перший аспект перевірки першої гіпотези дістає підтве/
рдження: як Міжнародна декларація, так і Етичний кодекс містять
однакові за своєю суттю повинності. Втім, в Етичному кодексі
містяться положення, які суперечать Міжнародній декларації. Це
стосується повинностей, які окреслюють можливості примусу та
забезпечення конфіденційності. Випадок примусу5 більш елемен/
тарний: у вітчизняному випадку є неможливим будь/який примус,
в міжнародному можливість примусу припускається у випадках,
коли є необхідність вирішення проблем однієї сторони за рахунок

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими 

Таблиця 1 — Структури повинностей*

Номер і назва повинності

Структура 

Міжнародний рівень Вітчизняний рівень

1) унікальність1 о1–о2 о1–с2о

2) самореалізація2 о1–о(/1)–3 о1–о(/1)

3) призначення знань3 с1–о2.1,2.2 с1о–3

4) толерантність4 о0–с1–3 с1–3
с1о

1Перший принцип в Міжнародній декларації та перший принцип в Етичному кодексі.
2
Другий принцип в Міжнародній декларації та перший принцип в Етичному кодексі.

3
Пятий принцип в Міжнародній декларації та другий принцип в Етичному кодексі.

4
Шостий принцип в Міжнародній декларації та третій і пятий принципи в Етично/

му кодексі.
5
Перший принцип в Етичному кодексі та другий принцип в Міжнародній декла/

рації.
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інтересів іншої, проте за умови ретельної оцінки соціальним
працівником вимог обох сторін.

Питання конфіденційності6 є більш складним. Розглянемо

структуру відповідних положень (див. табл. 2).

Як видно, у випадку Етичного кодексу принцип конфіденцій/

ності має обмеження, тоді як в Міжнародній декларації не те що не/

має обмежень, але й навіть згадуються перешкоди, які необхідно

подолати в процесі слідування принципу. Таким чином, перша

гіпотеза не підтверджується повною мірою.

Перевірка другої гіпотези. Переходячи до перевірки другої гіпо/

тези, необхідно зробити уточнення. Відмінність, яка лежить у фо/

кусі перевірки другої гіпотези, виражається не у наявності проти/

лежних за своєю суттю повинностей (таких, які ми розглядали при

перевірці попередньої гіпотези), а таких повинностей, які або не

зустрічаються в Міжнародній декларації, або є частково схожими

з міжнародними повинностями, частково відмінними.

Принципом, що не зустрічається в Міжнародній декларації,

є імперативний принцип7. Суть цього принципу зводиться до імпе/

ративного вираження обов’язку соціальних працівників щодо

сприяння останніх формуванню та реалізації заходів соціальної

політики, забезпеченню благополуччя людини, спільноти, грома/

ди, відповідальності соціальних працівників за розвиток та дотри/

мання професійних норм у розв’язанні практичних завдань

соціальної роботи. Крім цього принципу, Етичний кодекс містить

повинність, яка частково збігається з відповідною міжнародною,

частково ні. Представимо їх у вигляді структури* (див. табл. 3).

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 

6
Шостий принцип в Етичному кодексі та восьмий принцип в Міжнародній декла/

рації.
7
Сьомий принцип Етичного кодексу.

*
Четвертий принцип — в Етичному кодексі та девятий принцип — в Міжнародній

декларації.

Таблиця 2 — Повинність конфіденційності (структурне представлення)

Структура 

Міжнародний рівень Вітчизняний рівень

с1(/2) с1о(/1)
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Як видно, структура цих повинностей має схожий характер,

проте достатньо відмінне змістове наповнення. Єдиним спільним

елементом, що їх поєднує, є принцип активізації. Інші частини

структури є відмінними, але в той же час і не суперечать одна одній.

Специфічними для вітчизняного рівня є принципи максимальної

ефективності, добровільності та довіри. На основі наведених вище

даних можна стверджувати, що ця гіпотеза підтверджується.

Рекомендації на основі результатів аналізу. Використовуючи ре/

зультати перевірки першої гіпотези дослідження, відкривається

можливість представлення етичної бази соціальної роботи у вигляді

структури взаємопов’язаних елементів. 

Із чотирьох спільних принципів, два більшою мірою пов’язані

з об’єктами соціальної роботи, два — із суб’єктами. Перша пара сто/

сується визнання унікальності людини та права її самореалізації,

друга — знань і вмінь соціальних працівників та їх толерантності до

осіб, які потребують допомоги. Як пов’язані ці групи між собою?

Зобразимо це за допомогою схеми (див. рис. 1).

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими 

Таблиця 3 — Повинності, які містять принцип активації

Міжнародна 
повинність

Структура Вітчизняна 
повинність

Принцип (1)
врахування кон/

тексту, (2) ак/
тивізації, (3)

інформування

с1о(&1) – 3 – 3 с1о – 3 – 3 – 3 Принцип (1)
максимальної

ефективності, (2)
добровільності,
(3) активізації,

(4) довіри

Рис. 1 — Структура етичної бази соціальної роботи

Визнання
унікальності

людини

Принцип
толерантності

Призначення
знань та умінь

Самореалізація
клієнта соціальної

роботи



Дана схема окреслює головний етичний орієнтир у сфері

соціальної роботи, якого повинні дотримуватися фахівці соціаль/

них служб. Суть його зводиться до першочергового визнання

унікальності та цінності людини. Звичайно таке визнання безпосе/

редньо пов’язане з принципом толерантності, оскільки унікальність

може приймати найнесподіваніші форми. Крім того, унікальність

передбачає, що кожна людина має властиві тільки їй потенції до са/

мореалізації і головна мета соціального працівника допомогти

розкрити цей потенціал розвитку, застосовуючи всі свої знання та

уміння. Звичайно, така діяльність завжди потребує корекції у від/

повідності до принципу толерантності, оскільки тільки в цьому ви/

падку можливо забезпечити недирективний стиль співпраці со/

ціального працівника та його клієнта.

Представлена вище структура повинна розглядатися як важли/

вий етичної орієнтир, проте застосовуватися гнучко у відповідності

до кожної конкретної ситуації. Постає питання щодо меж такої

гнучкості. Відповідь на нього пов’язана з розглядом тієї частини

першої гіпотези, яка не була підтверджена (щодо відсутності супе/

речностей між міжнародними та вітчизняними принципами).

Для більшої ясності представимо дві розширені схеми. Першу для

вітчизняного випадку (див. рис. 2), другу — для міжнародного

(див. рис. 3). Як видно, виявлені вище суперечності між вітчизняними

та міжнародними принципами є як орієнтирами розширення гнучкос/

ті діяльності соціальних працівників, так і орієнтирами її обмеження.
Таким чином, обидві альтернативи є «розширюючи/обмежую/

чими», але різними за своєю суттю. На нашу думку, поєднуючи ці
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виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 

Рис. 2 – Розширена структура етичної бази соціальної роботи (вітчизня/
ний варіант)
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Самореалізація
клієнта

соціальної роботи
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різні підходи, треба йти по шляху розширення можливостей
соціальних працівників, однак лише в межах відповідних положень
Етичного кодексу та Міжнародної декларації. В межах даної статті
фактично визнається, що (а) в певних випадках можливим є при/
мус, (б) рівень конфіденційності повинен коригуватися відповідно
до контексту взаємодії, (в) клієнт також повинен визнавати свою
відповідальність за процес співпраці із соціальним працівником
(у тих випадках коли це можливо). 

Результати перевірки другої гіпотези також дають важливу
інформацію, яка може бути використана для покращення структу/
ри етичної бази соціальної роботи. Для цього необхідно дати
відповідь на два запитання. По/перше, чи є достатньою виявлена
відмінність для відображення вітчизняної специфіки? По/друге, чи
може бути розширена вітчизняна етична база соціальної роботи за
рахунок міжнародних етичних принципів соціальної роботи?

Для відповіді на перше питання згадаємо принципи, які відоб/
ражають вітчизняну специфіку діяльності в соціальній сфері: мак/
симальної ефективності, відповідальності та сприяння (два вира/
ження імперативного принципу), добровільності та довіри. Крім
того, на даному етапі я включаю принцип активізації, який є спіль/
ним для обох етичних систем — як міжнародної так і вітчизняної.
Враховуючи наведені принципи, структура етичної бази соціальної
роботи постає в більш комплексному вигляді (див. рис. 4).

Дана структура складається із трьох підструктур: фундаментально/
го ядра (унікальність, толерантність, самореалізація, призначення
знань та умінь), корекції можливостей (при цьому я використовую
власний варіант) та уточнюючої підструктури (активізація, довіра, доб/
ровільність, відповідальність, сприяння, максимальна ефективність).
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Рис. 3 — Розширена структура етичної бази соціальної роботи (міжна/
родний варіант)
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Як видно, уточнююча підструктура спрямована саме на роз’яс/

нення вимог до знань та умінь соціального працівника. Передумо/

вою застосування останніх є орієнтація на максимальну ефектив/

ність, відповідальність та добровільність. Природно, що остання

може бути досягнута лише при наявності довіри клієнта до соціаль/

ного працівника. Принцип активізації підкреслює ту думку, що

соціальна робота повинна спиратися саме на наявні в людини по/

зитивні потреби, можливості та потенції, які потребують ак/

тивізації. Сприяння говорить про те, що соціальний працівник, хо/

ча і може в деяких випадках використовувати примус, однак

повинен орієнтуватися на недирективний стиль роботи. 

У такому вигляді вітчизняна етична база соціальної роботи

постає у внутрішньо узгодженому та зрозумілому вигляді і слугує

надійним етичним орієнтиром діяльності соціальних працівників.

Подальші напрями досліджень. Останнє питання передбачає

інкорпорацію в дану схему міжнародних етичних принципів

соціальної роботи. Далі названі ті повинності, які містяться в Між/

народній декларації: 1) вимога функціональності, яка передбачає

максимальну корисність будь/якого суспільства для своїх членів;

2) принцип соціальної справедливості, який тільки декларується,

але не розкривається; 3) вимога щодо поваги прав людини, джере/

лом якої є Міжнародна декларація прав людини; 4) принцип

вибірковості прийняття допомоги, який стверджує неможливість

прийняття будь/якої допомоги від тих осіб, організацій та держав,

які сповідують протилежні демократії принципи; 5) фундаменталь/

ний принцип, який передбачає постійне врахування Міжнародної

декларації етичних принципів соціальної роботи.

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 

Рис. 4 — Етичний орієнтир практичної діяльності у сфері соціальної роботи
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Як видно, жодна з цих повинностей не суперечить моїй остан/

ній схемі, що робить можливим використання відповідних прин/

ципів та вимог в діяльності вітчизняних соціальних працівників.

Можливість включення цих повинностей до загальної схеми, що

представлена вище, — питання подальших досліджень.

Статья посвящена результатам сравнительного исследования
этических принципов на основе Международной декларации этичес&
ких принципов социальной службы и Этического кодекса специалис&
тов социальной работы. Особенностью данного исследования являет&
ся применение метода структурного представления положений
нормативных актов. На основе результатов исследования автором
сделаны выводы относительно специфики этических ориентиров в со&
циальной работе и о дальнейших направлениях их исследования.

Ключевые слова: этический принцип, нормативный акт, сравни/

тельное исследование, метод структурного представления положе/

ний нормативных актов.

The article is devoted to the results of comparative study of ethical princi&
ples on the basis of «International declaration of ethical principles of social
service» and «Ethical code of specialist in social work». Peculiarity of this
research is application of method of structural presentation of statutory acts’
regulations. On the basis of researches’ results the author of article has made
the conclusion regarding specificity of social work’s ethical guidelines and
further aspects of research in this sphere.

Key words: ethical principle, statutory act, comparative research,

method of structural presentation of statutory acts’ regulations.
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