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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В СОЦІАЛьНІЙ РОбОТІ

бобро А.А.
ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

у статті автор актуалізує проблему професійної етики в соціальній роботі. характеризує сутність етики 
соціальної роботи, структуру моральної свідомості соціального працівника, яку складають моральні зна-
ння, моральні переконання і моральна потреба; визначає етичні принципи гуманізму, доцільності дій, 
естетичної привабливості поведінки, врахування народних звичаїв і традицій, які відображають моральні 
вимоги до культури взаємовідносин соціального працівника з клієнтом; аналізує основні категорії етики 
соціальної роботи, такі як: етична свідомість, етичні відношення, етична дія та професійний обов’язок; 
визначає функції, які виконують моральні норми, регулюючи професійну поведінку соціального працівни-
ка – оціночну, регулятивну, організаційну, керівну, мотиваційну, координуючу, регламентуючу, комуні-
кативну, відтворюючу, виховну, оптимізуючу, раціоналізуючи, стабілізуючу, превентивну, прогностичну, 
інформаційну, соціальну, соціалізуючу. 
Ключові слова: етика, професійна етика, моральні норми, соціальний працівник.

постановка проблеми. професійне ста-
новлення фахівця із соціальної робо-

ти – цілісний і безперервний процес розвитку 
практичної, освітньої й дослідницької діяльності 
особистості у соціальній сфері, орієнтований на 
формування професійних знань, умінь, навичок 
і особистісних якостей, адекватних кваліфікацій-
ним вимогам та етичному стандарту професії [3]. 

професійна етика соціального працівника ви-
значає його рольову позицію і відношення з інши-
ми людьми, включаючи клієнта і колег. це набір 
зобов’язань, які відповідають цій рольовій позиції, 
і положень за виконання своєї соціальної ролі [1]. 

Специфіка соціальної роботи в сучасних умо-
вах вимагає від фахівця високого рівня професі-
оналізму, що включає в себе професійну етику 
та застосування етичних принципів, що виступає 
запорукою успішності в даній галузі. формуван-
ня професійної етики у майбутніх соціальних 
працівників є важливою складовою їх професій-
ного становлення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
вагомий внесок у вивчення проблеми професій-
ної етики соціального педагога та працівника зро-
били такі вчені як М. Бахтін, Г. Бєлякова, Г. Мед-
ведєва, о. пономаренко, С. Савкіна, к. олійник, 
С. іщук, М. фирсов, е. ярська-Смирнова та ін-
ших. питання етики спілкування соціального пе-
дагога в процесі з взаємодії різними категорія-
ми клієнтів присвячені дослідження а. Бойко, 
н. Бондаренко, о. Брижоватої та інших. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. дослідники наголошують, що 
професійна етика, підґрунтя якої становить мов-
ний етикет, відіграє велику роль у спілкуванні 
соціального педагога чи працівника з клієнтами. 
під мовним етикетом розуміється сукупність 
мовних засобів, що регулюють поведінку спеціа-
ліста в процесі спілкування. але, разом з тим, на 
сьогодні проблемі професійної етики у соціальній 
роботі не приділено належної уваги. процес фор-
мування професійної етики в соціальній роботі 
потребує детальнішого аналізу, хоча вже є ро-
боти, що розкривають той чи інший аспект даної 
проблеми, але відкритим залишається питання 
змісту та структури досліджуваної категорії. 

Метою статті є розкрити зміст та структуру 
професійної етики в соціальній роботі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
етика соціальної роботи виступає складовою фі-
лософської науки про роль моральних починань 
у діяльності соціальних працівників і має велике 
значення для практики соціальної роботи. як фі-
лософсько-соціальне знання, відіграє унікальну 
роль у формуванні професійно-етичного образу 
спеціаліста.

етику соціальної роботи доцільно розглядати, 
як науку про моральні цінності вчинків та пове-
дінки соціального працівника в галузі діяльності, а 
мораль, відповідно як вимоги, які пред’являються 
до його реальної поведінки у процесі виконання 
ним службових обов’язків і побудови взаємовід-
носин з клієнтами та їх оточенням [1]. 

особистість, цінності та переконання соціально-
го працівника визначають його професійний рівень 
та навички, успіх у роботі. важливою складовою 
особистості соціального працівника є моральність, 
як внутрішня духовна якість людини. 

ж. володченко [4] у структурі моральної сві-
домості соціального працівника виділяє три ком-
поненти: моральні знання, моральні переконання 
і моральну потребу. 

Моральні знання – це форми відображення 
об’єктивного світу в свідомості людини через по-
няття, судження, теорії тощо. знання виступа-
ють керівництвом до дії за умови перетворення 
їх на переконання, що передбачає поєднання ін-
формативної сторони із спрямованістю, є стиму-
лом до дії. Моральні знання отримуються у про-
цесі навчання через ознайомлення із сутністю 
моральності, її змістом, функціонуванням у сус-
пільстві, системою її вимог і санкцій за відхилен-
ня від встановлених норм. Моральні знання до-
зволяють соціальному працівникові порівнювати 
власні моральні нормативи з професійними, соці-
ально значущими та відповідно корегувати свою 
моральну позицію.

Моральні переконання – основна моральна 
установка, яка визначає мету і напрям вчинків 
людини, тверду впевненість у чомусь, засновану 
на певній ідеї та світогляді. Є вищим рівнем роз-
витку особистості, її свідомості, оскільки в осно-
ві переконань лежить глибока і багатостороння 
оцінка особистістю відомих їй моральних норм, 
перевірка їх соціальною практикою, життєвим 
і професійним досвідом.
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Моральні переконання соціального працівника: 
– вимагають уміння подивитися на свою 

працю з точки зору інтересів справи, з’ясувати 
співвідношення між корисним, що він робить для 
суспільства і клієнтів, та тим, що зобов’язаний 
зробити;

– визначають теоретичну і практичну під-
готовленість до професійної діяльності;

– є основою до свідомого ставлення до своєї 
поведінки та дій у практиці соціальної роботи;

– беруть участь у формуванні вольових 
якостей та стійких форм морального реагування 
на навколишню дійсність.

Моральні знання соціального працівника, які 
стали вже моральними переконаннями фор-
мують моральну потребу. потреба – це стан 
людської особистості, соціальної групи чти сус-
пільства в цілому, що виражає необхідність у чо-
му-небудь і є рушійною силою їх активності. 

Моральна потреба – найвищий ступінь мо-
ральної свідомості соціального працівника, ха-
рактеризується наявністю моральної потреби 
у дотриманні вимог професійної етики. коли 
дотримання вимог професійної етики стає вну-
трішньою потребою спеціаліста, вона, відповід-
но до етичних принципів, організовує всі вольові 
та емоційні якості, спрямовує зусилля на вирі-
шення етично складних проблем саме з точки 
зору моральності. у цьому випадку дотриман-
ня вимог професійної етики стає стійкою якістю 
особистості, є значним фактором, що мобілізує 
її для організації своєї поведінки і діяльності, 
є справою обов’язку і совісті, честі та гідності. 

етика соціальної роботи, як і будь-яка інша 
наука, має свої основні категорії. до категорій 
етики соціальної роботи к. олійник [3] відносить: 
етичну свідомість, етичні відношення, етичну дію 
та професійний обов’язок.

Свідомість – відношення до світу через сис-
тему знань. завдяки свідомості людина в процесі 
діяльності не тільки дістає інформацію про су-
часне, а й передбачає майбутнє, не лише відо-
бражає наявне, а й конструює належне. вихідним 
пунктом людського ставлення до світу є перетво-
рення його відповідно до людських потреб, що 
виливається у форму діяльності – створення іде-
альної моделі бажаного майбутнього, визначен-
ня мети і засобів, розробка програми діяльності. 
завдяки свідомості людина здатна відтворювати 
дійсність через мислення, піддаючи ідеальному 
випробуванню різноманітні моделі можливих си-
туацій. етична свідомість соціального працівника 
є відображенням соціального буття і діяльності, 
яке виникає у процесі професійних відношень. 
ця свідомість є суб’єктивним відображенням мо-
ралі, оскільки об’єктивна соціальна необхідність 
і суспільні потреби відображаються у свідомос-
ті спеціаліста як ідеї про необхідну (відповідну) 
поведінку і діяльність. особлива форма усвідом-
лення спеціалістом соціальної необхідності на-
буває специфічного морального підґрунтя: по-
ведінка і діяльність розглядається не з точки 
зору їх необхідності, а з точки зору їх моральної 
цінності. відношення – категорія, яка відобра-
жає один з об’єктивних моментів взаємозв’язку 
речей. відношення відображає взаємозумовле-
ність компонентів дійсності в процесі розвитку. 
етичні відношення етики соціальної роботи існу-

ють у типах та формах. етика соціального пра-
цівника ґрунтується на загальнолюдській моралі, 
загальнодержавному громадянському законодав-
стві та загальноприйнятих етичних нормах на-
укової роботи й спілкування. 

професійна етика в соціальній роботі вимагає 
від спеціаліста в даній галузі дотримання певних 
принципів, які відображають моральні вимоги до 
культури взаємовідносин. л. лихачов [2] виділяє 
такі принципи: 

Принцип гуманізму. він вимагає від соціаль-
ного працівника поваги до людини, визнання гід-
ності її особи, доброзичливого ставлення. прин-
цип втілюється в таких вимогах до поведінки 
соціального працівника, як ввічливість, тактов-
ність, скромність, чуйність, уважність і точність. 

Принцип доцільності дій. Сучасний етикет 
відрізняється в першу чергу своєю доцільністю. 
основні його правила перебувають у тій чи іншій 
формі вимоги не створювати своїми діями до-
даткових проблем оточенню і самому собі. тому 
вимагається не заучування правил, а творче їх 
використання відповідно до конкретних ситуацій.

Принцип естетичної привабливості по-
ведінки (краси поведінки). етикет нашого часу 
вимагає, щоб поведінка і зовнішній вигляд лю-
дини відповідали душевним якостям особистості, 
тому поведінка і зовнішній вигляд фахівця пови-
нні бути естетичними, привабливими. не можна 
з’являтися в установі і тим паче перед клієнтом 
у недбалому чи неохайному вигляді, оскільки 
це неестетично. одяг може бути недорогий – це 
зрозуміло і буде нормально сприйнято клієнтом, 
але якщо він брудний, пом’ятий – це викличе 
негативне ставлення до соціального працівника. 
у розмові з клієнтом слід помірно користуватися 
такими засобами невербального спілкування, як 
міміка та пантоміміка – надмірність жестів може 
бути витлумачена як нещирість, награність; по-
вна їх відсутність – як скутість чи байдужість; 
в той час як благородна стриманість жестів 
є ознакою врівноваженості і духовної сили. Мова 
повинна бути спокійною, плавною, зрозумілою, 
без вульгаризмів і неологізмів. 

Принцип врахування народних звичаїв і тра-
дицій. Його важливо дотримуватися в роботі 
тому, що кожен народ має власну невербальну 
знакову систему, звичаї і традиції, багато з яких 
свято шануються. при всій їх схожості в основі – 
повага до старших, надання допомоги слабким 
і їх захист, вміння триматися з гідністю – прояв 
їх може бути різним. і соціальному працівнику, 
щоб випадково не потрапити в незручне стано-
вище, слід вивчати традиції і звичаї того народу, 
з представниками якого він працює. 

к. олійник [3] визначає, що моральні норми, 
які регулюють професійну поведінку у соціаль-
ній роботі виконують певні функції: 

– оціночну: дають можливість оцінювати 
з точки зору відповідності моральним нормам 
і принципам поведінку, дії, цілі, завдання учас-
ників процесу, їх прагнення, наміри, обрані засо-
би досягнення мети і кінцеві результати; 

– регулятивну: регулюють поведінку і дії 
соціального працівника у різних формальних 
і неформальних ситуаціях, щоб вони гармонійно 
вписувались у діяльність всієї професійної групи 
й відповідали суті професії;
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– організаційну: слугують покращенню орга-
нізації соціальної роботи, вимагаючи від учасни-
ків процесу діяльності творчого виконання своїх 
обов’язків та професійного обов’язку; 

– керівну: виступають як засіб соціального 
керівництва поведінкою і діями соціального пра-
цівника у ході процесу в інтересах справи; 

– мотиваційну: спонукають до формування 
соціально і професійно схвальних мотивів діяль-
ності; 

– координуючу: забезпечують співробітни-
цтво всіх учасників процесу надання соціаль-
ної допомоги клієнту, яке будується на основі 
довір’я і взаємної допомоги; 

– регламентуючу: спрямовують і обумовлю-
ють вибір соціальними працівником чи соціаль-
ною службою цілей, методів та засобів надання 
допомоги клієнту; 

– комунікативну: виступають як засіб комуні-
кації між спеціалістами та їх клієнтами; 

– відтворюючу: дозволяють відтворювати дії 
соціальних працівників і відношення соціальних 
працівників між собою та з клієнтами на основах 
моралі; 

– виховну: виступають як засіб виховання 
та вдосконалення особистості соціального пра-
цівника, його клієнта та соціального оточення 
клієнта; 

– оптимізуючу: сприяють підвищенню ефек-
тивності та якості соціальної роботи, підвищен-
ню статусу професії в суспільстві, рівня його мо-
ральності;

 – раціоналізуючу: полегшують соціальному 
працівнику вибір цілей, методів, засобів впливу, 
найефективнішого та сприйнятливого з точки 
зору професійної моралі рішення; 

– стабілізуючу: сприяють стабілізації усіх 
типів відношень, у які вступає соціальний пра-
цівник, уникненню, вирішенню й згладжуванню 
протиріч, що виникають у процесі соціальної ро-
боти між її суб’єктами та об’єктами; 

– превентивну: застерігають, захищають со-
ціального працівника від вчинків та дій, що за-
вдають шкоди клієнту та суспільству; 

– прогностичну: дозволяють прогнозувати дії 
та поведінку окремих соціальних працівників 
та їх колективів, їх етичний розвиток;

 – інформаційну: прилучають соціальних пра-
цівників до системи цінностей професійної соці-
альної роботи та професійної моралі; 

– соціальну: сприяють створенню умов, спри-
ятливих для здійснення соціальної роботи в сус-
пільстві; 

– соціалізуючу: слугують справі прилучення 
соціального працівника до пануючої у суспіль-
стві системи цінностей та моралі. 

Висновки. отже, етику соціальної роботи ми 
розглядаємо, як науку про моральні цінності вчин-
ків та поведінки соціального працівника в галу-
зі діяльності. а мораль професійної етики в соці-
альній роботі, відповідно як норми і правила, які 
пред’являються до його реальної поведінки у про-
цесі виконання ним службових обов’язків і побудови 
взаємовідносин з клієнтами та їх оточенням. Струк-
туру моральної свідомості соціального працівника 
складають три компоненти: моральні знання, мо-
ральні переконання і моральні потреби. для успіш-
ної діяльності соціальних працівників необхідно до-
тримуватись принципів гуманізму, доцільності дій, 
врахування народних звичаїв і традицій, естетичної 
привабливості поведінки, які відображають моральні 
вимоги до культури взаємовідносин. регуляція про-
фесійної поведінки у соціальній роботі відбуваєть-
ся через моральні норми, які виконують оціночну, 
регулятивну, організаційну, керівну, мотиваційну, 
координуючу, регламентуючу, комунікативну, від-
творюючу, виховну, оптимізуючу, раціоналізуючи, 
стабілізуючу, превентивну, прогностичну, інформа-
ційну, соціальну, соціалізуючу функції.

подальші дослідження можуть бути спрямо-
вані на розробку технології підвищеня рівня про-
фесійної етики соціальних працівників. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ЭТИКИ  
В СОЦИАЛьНОЙ РАбОТЕ

Аннотация
в статье автор актуализирует проблему профессиональной этики в социальной работе. характеризует 
сущность этики социальной работы, структуру морального сознания социального работника, которую 
составляют нравственные знания, моральные убеждения и нравственная потребность; определяет эти-
ческие принципы гуманизма, целесообразности действий, эстетической привлекательности поведения, 
учета народных обычаев и традиций, которые отражают нравственные требования к культуре взаи-
моотношений социального работника с клиентом; анализирует основные категории этики социальной 
работы, такие как: нравственное сознание, этические отношения, этическое действие и профессио-
нальный долг; определяет функции, которые выполняют нравственные нормы, регулируя професси-
ональное поведение социального работника – оценочную, регулятивную, организационную, руководя-
щую, мотивационную, координирующую, регламентирующую, коммуникативную, воспроизводящую, 
воспитательную, оптимизирующую, рационализирующую, стабилизирующую, превентивную, прогно-
стическую, информационную, социальную, социализирующую.
Ключевые слова: этика, профессиональная этика, нравственные нормы, социальный работник.
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tHe content and structure of professional etHics in social worK

summary
the article deals with the problem of professional ethics in social work. the author characterizes the con-
tent of the social work’s ethics and the structure of a social worker’s moral consciousness, which consists of 
moral knowledge, moral convictions and moral need. the ethical principles of humanism, action feasibility, 
aesthetic appeal of behavior and the consideration of folk customs and traditions are defined. the last 
one reflects the moral requirements for the cultural interaction between the social worker and the client. 
the author also analyzes the main categories of social work’s ethics such as: ethical consciousness, ethical 
attitude, ethical action and professional duty. a range of functions that fulfill moral norms regulating  
the professional behavior of a social worker is considered. among them there are evaluative, regulatory, 
organizational, managerial, motivational, coordinating, regulating, communicative, reproductive, educa-
tional, optimizing, streamlining, stabilizing, preventive, predictive, informational, social, socializing and 
others.
Keywords: ethics, professional ethics, moral norms, social worker.


