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24. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՄ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ 

Բանալի բառեր` հանրային ծառայության էթիկա, էթիկական 

որոշումներ, էթիկական դատողություններ, հանրային կառավարման 

ամբողջականություն: 

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ԵՄ անդամ երկրնե-

րը ներդրել են նշանակալից ռեսուրսներ իրենց հանրային ծառայության 

համակարգերում էթիկական չափանիշների հաստատման նպատակով, 

ինչի մասին է վկայում էթիկական վարքականոնների լայնամասշտաբ 

տարածումը: Սակայն առկա է երկար ժամանակային կտրվածքով 

էթիկական վարքի զարգացումը չափելու գործիքաշարքերի և 

համապատասխան մեթոդաբանության խնդիր: Այնուամենայնիվ, 

պատմական համեմատություն կատարելու դեպքում ակնհայտ է, որ 

եվրոպական երկրների հանրային ծառայողները դարձել են էթիկապես 

ավելի զգայուն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են խտրա-

կանությունը, նվերների ընդունումը, քաղաքական հովանավոր-

չությունը, թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը: Մյուս կող-

մից առկա են բազմաթիվ էթիկական չափանիշներ և կանոններ, որոնք 

շարունակում են ոտնահարվել: Հանրային ծառայության ոլորտից հան-

րության ակնկալիքները գնալով աճում են, իսկ էթիկական չափանիշ-

ները՝ խստանում: Նոր հանրային մենեջմենթը, իր հերթին ևս, առաջ է 

բերում նոր մարտահրավերներ և սպառնալիքներ, իսկ էթիկական 

քաղաքականությունները դառնում են ավելի կարևոր: Այս մասին են 

վկայում հանրային ծառայության ոլորտում կարգավորիչ գործունեութ-

յան ակտիվությունը, կանոնների և չափանիշների աճող թիվը, էթիկայի 

նշանակության, իմաստի ըմբռնումը, մեծ քանակությամբ էթիկական 

վարքականոնների ընդունումը, հաշվետվողականության ավելի բարդ 

մեխանիզմների ներդրումը, էթիկայի աճող ինստիտուցիոնալիզացիան 

էթիկական հանձնաժողովների, վերահսկիչ մարմինների, բացահայտ-

ման քաղաքականությունների միջոցով, անձնակազմի էթիկական վե-

րապատրաստման հաճախականացումը:    

Չափանիշների և կանոնների թվի ավելացման հետ մեկտեղ 

աճել է այն հիմնախնդիրների թիվը, որոնք ճանաչվում են՝ որպես ոչ 
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էթիկական վարքի ցուցաբերում: Չնայած, այս միտումը չի կարելի 

ընդհանրացնել բոլոր ԵՄ անդամ երկրների համար. ավելի մեծ քա-

նակությամբ կարգավորումների և չափանիշների կարիք հիմնականում 

զգում են Արևելյան Եվրոպայի երկրները: Ավելի շատ էթիկական կա-

նոնները և կարգավորումները դառնում են անհրաժեշտ այնպիսի քա-

ղաքական, տնտեսական, իրավական և ինստիտուցիոնալ համատեքս-

տում, որտեղ ցածր է հանրային վստահությունը: Շատ երկրներում էթի-

կական քաղաքականությունները նախաձեռնվում և կյանքի են կոչվում 

հանրային անվստահության աճող մակարդակի պայմաններում 

(անվստահություն ավելի շատ քաղաքական գործիչների, քան վարչա-

րարների նկատմամբ): 

 Բոլոր անդամ երկրները պարտավորվել են հաճախականացնել 

և ուժեղացնել իրենց ջանքերն ու աշխատանքը էթիկայի ոլորտում 

հանրային վստահության բարձրացման նպատակով: Հանրային վստա-

հության աստիճանը, ինչ խոսք, պայմանավորված է նաև այլ գոր-

ծոններով: Եվ եթե էթիկայի բարելավման ուղղությամբ աշխատանք-

ները չխստացվեն, դժվար թե ապահովվի հանրային վստահության 

աստիճանի բարձրացում, սակայն մյուս կողմից էլ այս ուղղությամբ 

աշխատանքներն անպայմանորեն չէ, որ հանգեցնեն հանրային 

վստահության բարձրացմանը: Էթիկայի բարելավման գործիքներից 

ամենակարևորներն են համարվում էթիկական առաջնորդությունը, 

վարչարարների գործունեության թափանցիկությունը, էթիկական 

օրենսդրությունը և վերապատրաստումը: Թույլ առաջնորդությունը 

համարվում է էթիկական քաղաքականությունների արդյունավետութ-

յան ամենամեծ խոչընդոտներից մեկը, իսկ կազմակերպությունում 

առկա ֆինանսական ճգնաժամը կարող է էլ ավելի նվազեցնել 

առաջնորդության նկատմամբ վստահության աստիճանը: Էթիկական 

քաղաքականությունների իրականացման արդի փորձը վկայում է, որ 

հետծառայողական գործունեության կարգավորումները ԵՄ անդամ 

երկրներում էթիկական մեխանիզմներից ամենաքիչ արդյունավետն են: 

Էթիկական մեխանիզմներից թույլ են համարվում նաև նվերների 

ընդունման կանոնները, ամբողջականության պատասխանատուների 
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ինստիտուտը,1 ֆինանսական շահերի հայտարարագրումը, էթիկական 

խախտումների մասին տեղյակ պահողների պաշտպանությունը (protec-

tion of whistle-blowers) և էթիկական վարքականոնների կիրառման 

արդյունավետությունը:2 Շատ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքներ դեռևս 

թույլ են, և էթիկական քաղաքականությունների իրականացումն ու 

վերահսկումը շարունակում է լինել ոչ բավարար արդյունավետ: Բացի 

այդ, անդամ երկրներն ավելի ակտիվ են հակակոռուպցիոն և շահերի 

հայտարարագրման քաղաքականությունների ինստիտուցիոնալի-

զացիայի գործընթացում, քան էթիկական այլ քաղաքականությունների 

դաշտում: Իսկ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքները մեծապես 

տարբերվում են երկրից երկիր: Շահերի բախման և հակակոռուպցիոն 

քաղաքականությունների մասով տիրապետող միտում է հատուկ 

մասնագիտացված մարմինների ձևավորումը, որոնց խնդիրն է քննել 

կոռուպցիոն և շահերի բախման դեպքերը ազգային հանրային ծառա-

յություններում: Տեսականորեն այսպիսի մարմիննները պետք է անկախ 

լինեն: Միայն մի քանի անդամ երկրներ են ձևավորել կենտրոնացված, 

ինտեգրված կառույցներ էթիկայի ոլորտում՝ BIOS-ը Նիդերլանդներում, 

KNAB-ը Լատիվիայում և Հանրային կյանքի չափանիշների 

հանձնաժողովը Միացյալ Թագավորությունում:3  

Էթիկական քաղաքականությունների արդյունավետ ինստիտուցիո-

նալիզացիայի մասին առկա են ավելի շատ հարցեր, քան պատասխան-

ներ: Այդպիսի հարցերից կարելի է առանձնացնել. բացահայտման 

քաղաքականությունների ինչպիսի՞ փորձեր կան (disclosure policies) 

ղեկավարման և վերահսկողության գործընթացներում, արդյո՞ք անդամ 

պետությունները երբևէ գնահատել են, թե ինչ արդյունավետություն 

                                                 
1 Ամբողջականության պատասխանատուների ինստիտուտը հանդիսանում է եվրոպական 

երկրներում հանրային կառավարման էթիկայի ամրապնդման ինստիտուցիոնալ 

մեխանիզմներից մեկը (public integrity officers):  
2 Moilanen T., Salminen A. Comparative Study on the Public-service Ethics of the EU Member 

States, A report from the Human Resources Working Group, EUPAN, 2006, p. 17. 

http://vm.fi/documents/10623/307711/Comparative_Study_on_the_Public_Service_Ethics_of_t

he_EU_Member_States_publication+131206.pdf/524e908b-5388-4d1c-9199-59b4f3e567a9 

(08.03.2015) 
3 Demmke C., Moilanen T. Effectiveness of Public-Service Ethics and Good Governance in the 

Central Administration of the EU-27; Evaluating Reform Outcomes in the Context of the 

Financial Crisis, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, p. 2. 
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ունեն էթիկայի ոլորտում առկա ինստիտուցիոնալ կառուցվածքները, 

արդյո՞ք անհրաժեշտ են որոշակի կոորդիանցիոն մարմիններ, արդյո՞ք 

որոշ խորհրդակցական մարմիններ, ինչպիսին օրինակ BIOS-ը 

Նիդեռլանդներում, կարող են ծառայել՝ իբրև դերային մոդելներ և 

ապահովել լավ պրակտիկաների տարածման օրինակ, արդյո՞ք բոլոր 

էթիկական մարմինները պետք է օժտված լինեն ինստիտուցիոնալ և 

ֆինանսական անկախությամբ:  

ԵՄ անդամ երկրներում մոտ ապագայում դժվար թե ձևավորվի 

այնպիսի բազմաքանակ էթիկական բյուրոկրատիա, ինչպես օրինակ 

Միացյալ Նահանգներում կամ Կանադայում: Հանրային ծառայության 

էթիկական համակարգի կայացման եվրոպական և ամերիկյան 

չափումների տարբերակման և մեկնաբանման համար առավել նպա-

տակահարմար է էթիկական համակարգի ներդրման և զարգացման 

օրինաչափությունները դիտարկել «հանրային ծառայության էթիկա» և 

«կառավարման համակարգի ամբողջականություն» իրար փոխլրաց-

նող, բայց ոչ փոխարինող հասկացությունների լուսաբանման ներքո:4 

Այս իմաստով եվրոպական ակադեմիական շրջանակներն ավելի 

հակված են կիրառելու «ամբողջականություն» եզրույթը՝ հասկացության 

մեջ դնելով և´ էթիկական առումով ճիշտ գործելու, և´ ճիշտ մտածելու 

կարողությունը: Ամողջականություն հասկացությունը տվյալ դեպքում 

ներառում է նաև հանրային ծառայողի համար անհրաժեշտ 

արհեստավարժության և պրոֆեսիոնալիզմի տարրեր, մինչդեռ ամե-

րիկյան գիտական շրջանակները և ոլորտի մասնագետ-հետազոտող-

ները, հանրային ծառայողների էթիկական վարք ասելով, գերազանցա-

պես շեշտադրում են էթիկական դատողություներում ներգրավվելու և 

բարոյական որոշում կայացնելու պետական բյուրոկրատների ունա-

կությունը, իսկ ճիշտ գործելու ունակությունը բնութագրում են պրո-

ֆեսիոնալիզմ հասկացությամբ:  

                                                 
4 Kolthoff E., Huberts L., Heuvel H. The ethics of new public management: is integrity at 

stake?, Public Administration Quarterly, 2006, p. 8. 

http://www.publicservices.ac.uk/wp-content/uploads/nig_ethics_integrity.pdf (23.12.2014) 
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Եթե եվրոպացիների համար կարևորվում են հանրային ծառայութ-

յան էթիկայի հիմնականում կազմակերպական առանձնահատկութ-

յունները, ապա ամերիկյան հանրային ծառայության համակարգում 

գրեթե հավասար կարևորություն են ստանում էթիկայի թե´ կազմակեր-

պական, և թե´ քաղաքական նրբերանգները: Եվրոպական գիտական 

մտքում ամբողջականությունը հանդես է գալիս՝ որպես ինչ-որ իմաստով 

պահպանողական եզրույթ, որը պաշտպանում է, ապահովում է 

մասնագետ-բյուրոկրատների կարիերային առաջխաղացումը և 

պահպանում է ստատուս-քվոն: Ամբողջականությունը հանդես է գալիս 

նաև՝ որպես արժեքների ամբողջություն, որոնք ապահովում են կառա-

վարության արդյունավետ գործունեությունը և թույլ են տալիս, ըստ 

պատշաճի, կիրառել կառավարության օպերացիոնալ գործիքաշարքը: 

Եվրոպացիները այս առումով ավելի «պահպանողական» մոտեցում են 

ցուցաբերում՝ հաճախ կիրառելով սոցիալական գիտությունների գործի-

քաշարքը և հետազոտական մեթոդները ամբողջականության ուսում-

նասիրման նպատակով: Ինչ վերաբերում է էթիկական որոշումների 

կայացմանը, ապա ֆրանսիական մասնագիտական աղբյուրներում 

գերակշռող է այն տեսակետը, որ էթիկապես ճիշտ գործելը իր բուն 

իմաստով վերաբերում է առաջին հերթին հենց էթիկական որոշման 

կայացմանը այն պատճառով, որ եթե որոշումն ինքնակնհայտ է և 

պարզ, ապա դժվար թե առաջանա էթիկական հիմնախնդիր: Իսկ 

ահա´, բարդ ընտրությունները ենթադրում են ոչ միայն բարդ իրավի-

ճակներ, այլ նաև էթիկապես ճիշտ գործելու ցանկություն, կողմնորոշ-

վածություն դեպի գործողության հետևանքները և պատրաստակա-

մություն հանրության առջև պատասխանատավություն կրելու թե´ 

որոշման կայացման փուլում, թե´ գործողության ավարտից հետո: 

Այսպիսի իրավիճակը ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչները՝5 

1.  իրավիճակի բարդության որոշակի աստիճանի առկայություն. 

հանգամանքները խճճված են և խրթին, 

2. ինքնագիտակցություն. անձի կողմից ազնվություն ինքն իր և 

ցանկալի արդյունքների նկատմամբ, ցանկություն որոշման 

                                                 
5 Josephson Institute of Ethics: Making Ethical Decisions, pp. 14-15. 

http://www.sfjohnson.com/acad/ethics/making_ethical_decisions.pdf (07.05.2015) 
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կայացման փուլում գործել էթիկապես ընդունելի եղանակով թե´ 

գիտակցական, և թե´ մեթոդաբանական առումներով, 

3. պատասխանատվություն. ձեռնարկված գործողության արդ-

յունքների համար պատասխանատվություն կրելու պատրաս-

տակամություն, 

4. արդարացում. որոշումները կարող են արդարացվել և հիմ-

նավորվել, 

5. հրապարակայնություն. պատրաստակամություն հանրությանը 

մեկնաբանելու, թե ինչու է կայացվել այդ որոշումը,  

6.  փաստարկվածություն. գործողությունը, որոշումները փաստե-

րով հիմնավորելու կարողություն:  

Բարոյական անորոշությունը տարբեր չափով առկա է գրեթե 

բոլոր հանրային քաղաքականություններում, ներառյալ այն քաղաքա-

կանությունները, որոնք արժանացել են պետական այրերի հավա-

նությանը6: Ջոն Բեյլին, որպես իր կողմից առաջարկված երեք 

գիտակցական մոտեցումների հիմնավորում, մեջբերել է Ռեյնոլդ 

Նեյբուրի խոսքերը. «Մարդու արդարության պահպանման կարողութ-

յունը դեմոկրատիան դարձնում է հնարավոր, բայց մարդու հակումը 

գործելու անարդարություն՝ դեմոկրատիան դարձնում է անհրաժեշտ»:7 

Հանրային ծառայողի համար մյուս մարտահրավերն է ճանաչել և 

հասկանալ այն չորս իմաստնությունները, որոնց օգնությամբ հնարա-

վոր է դառնում հասկանալ և վերլուծել հանրային ծառայության 

համակարգաստեղծ գործոնները: Առաջինն այն է, որ չկա որևէ ճանա-

պարհ խուսափելու մասնավոր շահի առկայությունից որոշումների 

կայացման գործընթացում: Ցանկացած իրավիճակում մարդկային 

բնույթը թելադրում և ծնում է անձնական-մասնավոր շահեր: Երկրորդը՝ 

ցանկացած անձ, ով ներգրավված է որոշումների ընդունման 

գործընթացում, հակված է գործելու՝ որպես ռացիոնալ, բանական էակ: 

Եվ որքան կրթված և գիտակ է մարդը, այնքան ավելի հավանական  են 

                                                 
6 Marmor A. The rule of law and its limits, Law and Public Policy Research Paper 03-16, 

University of Southern California, Law School Los Angeles, 2003, p. 17. 

http://weblaw.usc.edu/centers/class/class-workshops/usc-legal-studies-working-

papers/documents/03_16_paper.pdf (11.07.2015) 
7 Brown R. The Essential Reinhold Niebuhr: Selected Essays and Addresses, Yale University 

Press, 1986, p. 13. 
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նրա կողմից ռացիոնալ, տրամաբանված գործողությունները: Երրորդը՝ 

հանրային ծառայությունը պահանջում է ջանքեր հանրային ծա-

ռայողների կողմից ձևափոխելու մասնավոր, նեղ շահերը՝ դրանք հա-

մապատասխանեցնելով հանրային շահի ընդունված ընկալումներին, 

սակայն այդ ձևափոխումների եղանակները զգում են շարունակական 

կատարելագործման կարիք և հեռու են կատարյալ լինելուց:  

Հանրային ծառայության իրականացման գործընթացում հան-

րային և մասնավոր շահերի համապատասխանեցման կարևոր գործիք 

է երկխոսության կազմակերպումն ու իրականացումը տարբեր կողմերի 

միջև (քաղաքացիներ, պետական մարմիններ, առանձին հանրային 

ծառայողներ): Սակայն այդպիսի կառուցողական երկխոսությունների 

կազմակերպումը ծախսատար, ժամանակատար, մասնագիտական 

կարողություններ և համապատասխան ունակություններ պահանջող 

գործընթաց է: Չորրոդը՝ պետք է հաշվի առնել, որ պետական 

կառավարման ժամանակ երբեք չեն լինում որոշումներ, որոնք բացար-

ձակ ճիշտ կամ բացարձակ սխալ են: Պրակտիկան վկայում է, որ հան-

րային շահի ապահովման գործընթացում յուրաքանչյուր կողմ ունենալու 

է զգացողություն, որ ինքը չստացավ այն ամենը, ինչ ուզում էր, կամ 

չկորցրեց ամեն ինչ: Իսկ ինչ վերաբերում է Բեյլիի կողմից նշված վար-

չական գործընթացների հակասականությանը, ապա սա նշանակում է, 

որ նույն վարչական գործընթացները, որոնք անհրաժեշտ են հանրային 

ծառայողների կողմից իրենց կատարած գործի նկատմամբ անհա-

տական-բարոյական դատողությունների ձևավորման, կարգուկանոնի 

հաստատման և հավասարության ապահովման համար, երբեմն խոչըն-

դոտում են առաջընթացը և ծագած խնդիրների արագ արձագանքման 

կարողությունը: Օրինակ, հանրային քաղաքականությունների 

միջավայրային ազդեցության գնահատումը համարվում է անհրաժեշտ 

պայման շրջակա միջավայրի պահպանման կողմնակիցների կողմից, 

իսկ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից՝ շատ հաճախ որպես 

տնտեսական առաջընթացը խոչընդոտող վարչական սահմանափա-

կում: Բյուրոկրատիայի գործունեությունում վարչական գործընթացների 

հակասականությունը կարող է դիտվել նաև բյուրոկրատական 

իներցիայի հասկացութային սահմաններում. երբ բյուրոկրատիան դի-

մակայում է ցանկացած նորարարությունների, ցանկանում է պահպանել 
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ստատուս քվոն, և արդյունքում գործընթացներն ու հաստատված 

ընթացակարգերը, դառնալով ինքնանպատակ, խոչընդոտում են կազ-

մակերպության ռազմավարական նպատակների իրականացմանը և 

կազմակերպության զարգացմանը:8  

Հանրային ծառայողի գործունեության ընթացքում ամե-

նադժվար իրավիճակներից մեկն այն է, երբ հանրային ծառայողը պետք 

է կայացնի որոշում հաճախ իրար հակասող կամ իրար բացառող 

արժեքների և վարքի մոդելների միջև: Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ 

կարելի է եզրակացնել, որ հանրային ծառայողի մասնագիտական 

որակների շարքում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում բյուրոկրատական 

իներցիան հաղթահարելու կարողությունը, քանի որ, հանրային ծա-

ռայողը, հանդես գալով որպես բյուրոկրատական համակարգի մաս, 

հաճախ դիմում է իներցիոն գործողությունների մի կողմից սեփական 

դիրքի, և մյուս կողմից՝ համակարգի առկա վիճակի պահպանման 

նպատակով: Շատ դեպքերում, այսպես կոչված ոչ-որոշումը կամ 

անգործությունը ևս հանդիսանում են վարքի որոշակի տեսակներ, 

որոնք կարող են ունենալ մեծամասշտաբ և ոչ ցանկալի հետևանքներ:  

ԵՄ անդամ երկրների ազգային հանրային ծառայության համա-

կարգերում էթիկական քաղաքականությունների ներդրման դժվա-

րությունները պայմանավորված են նաև նրանով, որ անդամ երկրների 

կողմից դեռևս ամբողջությամբ չի գիտակցվել հիմնախնդրի հնարավոր 

կորուստները ամբողջ համակարգի համար: Մասնավորապես, անդամ 

երկրներում բացակայում է էթիկական խախտումների արդյունքում 

հանրային ծառայության համակարգի կրած ֆինանսական կորուստ-

ների գոնե մոտավոր հաշվարկը: Էթիկական հիմնախնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները այսօր տարրալուծված 

են իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև: Էթիկական քաղաքա-

կանությունների մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ անդամ 

երկրները չեն իրականացնում էթիկական քաղաքականությունների 

                                                 
8 Congleton R. A Model of Asymmetric Bureaucratic Inertia and Bias, Public Choice 39, no. 3, 

1982, pp. 421-425. 
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ծախքեր-շահույթներ վերլուծություն:9 Էթիկական քաղաքականութ-

յունների հետ կապված աճող ծախսերը հիմնականում արդարացվում են 

այն հիմնավորմամբ, որ դրանց շնորհիվ հնարավոր է լինում խուսափել 

էթիկական սկանդալներից: Անդամ երկրներում Մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման բարեփոխումները, որոնք ամբողջակա-

նության տեսակետից ընդունված է համարել ամենախոցելին, ներառում 

են կադրային համալրման, ծառայողական առաջխաղացման, 

պարգևատրման և անձնակազմի շարժունակության քաղաքականութ-

յունները:   

Ներկայումս տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգի-

աների արագընթաց զարգացումը դեռևս չի ճանաչվել՝ որպես էթիկա-

կան քաղաքականությունների խոցելի մաս, սակայն ապագայում դրանց 

զարգացումը, հաղորդակցական տարբեր միջոցների լայնամասշտաբ 

տարածումը անպայմանորեն հանգեցնելու է էթիկական նոր 

մարտահրավերների: Տեղեկատվական-հաղորդակցական միջոցների 

զարգացումը նշանակում է, որ անհատ հանրային ծառայողին հասա-

նելի են դառնալու ավելի մեծ քանակությամբ հաղորդակցական ուղի-

ներ: Տեղեկատվական-հաղորդակցական միջոցների օգտագործման 

վերահսկողությունը և մասնավոր կյանքին միջամտելու հիմնախնդիր-

ները ապագայում ավելի հաճախակի են դառնալու: Իսկ սա նշանակում 

է, որ հանրային հատվածի կառավարումը դառնալու է ավելի բարդ և 

մարտահրավերներով լի: Փորձը ցույց է տալիս, որ էթիկայի ոլորտում 

հիմնականում շեշտադրումը կատարվել է պետական պաշտոնյաների 

մասնակցությամբ սկանդալներից և պաշտոնական դիրքի 

չարաշահումից խուսափելու վրա: Կառավարության ամբողջականութ-

յան այս վերևից-ներքև կարգավորիչ մոտեցումը ապագայում պետք է 

դուրս գա «վատ հանրային ծառայող»-ի շրջանակներից և ուղեցույց 

դառնա այն հանրային ծառայողների համար, ովքեր ցանկանում են 

գործել էթիկայի և ամբողջականության սահմաններում:  

 

 

                                                 
9 Gagne M., Gavin J., Tully G. Assessing the Costs and Benefits of Ethics: Exploring a 

Framework, Business and Society Review 110, no. 2, Blackwell Publishing, 2005, pp. 181-185. 
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SUMMARY 

ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS OF PUBLIC SERVICE ETHICS IN EU 

MEMBER COUNTRIES 

SARGSYAN TATEVIK 

The article describes the ways of public service ethics institutionalization in 

EU member countries. The main theoretical, organizational, and structural features 

of ethics policies are presented and analyzed. The concepts of responsibility, 

transparency, justification and self-consciousness are discussed in ethical decision-

making processes among public servants. The focus has been made on the 

conceptual difference between the concepts of public service ethics and public 

service integrity. 

Keywords: public service ethics, ethical decisions, ethical judgment, public 

administration integrity. 

 

РЕЗЮМЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В СТРАНАХ ЕС 

САРКИСЯН ТАТЕВИК 

В статье описаны способы институционализации этики 

государственной службы в странах-членах ЕС. Представлены и 

проанализированы основные теоретические, организационные и структурные 

особенности политики в области этики. Обсуждаются понятия ответственности, 

прозрачности, обоснованности и самосознания в процессах принятия этических 

решений среди государственных служащих. В центре внимания была 

концептуальная разница между понятиями этики государственной службы и 

целостности государственной службы. 

Ключевые слова: этика государственного управления, этические 

решения, этические суждения, целостность государственного управления. 

 


