
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА 

Прийнятий на І Установчому з'їзді Товариства психологів України; 

18 грудня 1990 р. 

1. Відповідальність 

1. Психологи несуть особисту відповідальність за свою роботу.  

2. Психологи зобов'язані всіляко запобігати і не допускати антигуманних 

наслідків у своїй професійній діяльності.  

3. Психологи повинні утримуватись від будь-яких дій чи заяв, що загрожують 

недоторканності особи; не мають права використовувати свої знання і 

становище з метою приниження людської гідності, пригнічування 

особистості або маніпулювання нею; несуть відповідальність за додержання 

пріоритету інтересів людини.  

4. На психологів покладається відповідальність за надійність 

використовуваних методів та їх програмного забезпечення, валідність 

обробки даних досліджень, у тому числі тих, які проводяться з 

використанням комп'ютерних технологій.  

5. Психологи застосовують лише ті знання, якими вони володіють відповідно 

до своєї кваліфікації, повноважень і соціального статусу.  

2. Компетентність 

1. Психологи постійно поповнюють свої знання про нові наукові досягнення в 

галузі їхньої діяльності, беруться за розв'язання тільки тих завдань, які 

належать до сфери їх компетенції. У разі непосильності завдання психологи 

передають його іншому досвідченому фахівцю або допомагають людині, яка 

звернулася за підтримкою, налагодити й контакт з професіоналами, що 

можуть надати адекватну допомогу.  

2. Психологи не застосовують методів і процедур, не апробованих 

центральними органами Товариства психологів України. У тих випадках, 

коли психологічні методики лише проходять випробування (з до-Інолу 

контрольних органів Товариства), психологи, проводячи експеримент з 

обмеженим контингентом досліджуваних, попереджають їх про 

застосування неперевірених методів і технічних пристроїв або про свій 

недостатній рівень оволодіння ними.  

2.3.Психолог публікує під своїм ім'ям лише ту працю, яка повністю виконана ним 

самим або містить істотний власний внесок; недопустима публікація з метою 

особистої, матеріальної вигоди недостатньо підготовлених праць, невалідизованих 

методик, а психолог не може виконувати практичної роботи, не маючи належної 

кваліфікації та досвіду. 

2.4.Психолог прагне до адекватних знань про свої індивідуальні якості та 

особливості і визначення меж власних професійних можливостей. Особистісні 



психологічні проблеми (які негативно впливають на якість виконання обов'язків) 

можуть бути показником професійної непридатності і мають якомога швидше 

коригуватись та розв'язуватись психологом. 

3. Захист інтересів клієнта 

1. Психологи суворо додержуються принципу добровільної участі клієнта в 

обстеженнях. Під час роботи з дітьми, пацієнтами з тяжкими психічними 

розладами (тобто в крайніх випадках) допускаються відхилення від 

принципу добровільності, але в межах законодавчих норм; обов'язком 

психолога є намагання налагодити з клієнтом співробітництво. Психологи 

утримуються від непотрібних лікувань клієнта.  

2. Психологи, вступаючи у контакт з особами, для яких він є обов'язково-

примусовим (наприклад, у разі проведення психологічної експертизи), не 

мають права змушувати клієнта повідомляти відомості поза його волею, не 

можуть вживати примусових заходів для одержання даних, окрім випадків, 

коли така інформація сприятиме безпеці навколишніх або самого клієнта.  

3. Психологи не беруть участі в діях, спрямованих проти свободи особи. Вони 

не мають права змушувати клієнта розповідати про свою життєву 

філософію, політичні, релігійні чи етичні переконання, не повинні вимагати 

відмовитися від них.  
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МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

НАКАЗ  

від 9 вересня 2005 року N 1965   

Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України  

З метою упорядкування професійної діяльності соціальних працівників, її удосконалення на 

основі етичних норм і вимог, якими мають керуватися на практиці соціальні працівники для 

забезпечення відповідного рівня фахової відповідальності та високої якості надання 

соціальних послуг різним категоріям клієнтів, наказую:  

1. Затвердити Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи.  

2. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді (Толстоухова С. П.), директорам 

республіканського (АР Крим), обласних, міських, районних, районних у містах, сільських та 



селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити дотримання 

працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Етичного кодексу 

спеціалістів із соціальної роботи, сприяти ознайомленню з його змістом широкого загалу 

громадськості та партнерів у соціальній роботі.  

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на директора Державної соціальної служби для 

сім'ї, дітей та молоді Толстоухову С. В.  

Міністр   Ю. О. Павленко   

 

   

 

   

 

   

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СПЕЦІАЛІСТІВ 

ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ УКРАЇНИ  

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи (соціальних працівників і соціальних 

педагогів) України — це документ, який націлює на здійснення соціальної роботи в багатьох 

функціональних сферах з метою розвитку потенціалу та можливостей особистості, а також і 

задоволення людських потреб.  

В Етичному кодексі спеціалістів із соціальної роботи України визначено положення, які є 

для фахівців принциповими орієнтирами з питань професійної діяльності, виконання 

службових обов'язків, організації взаємодії з клієнтами. У документі визначено шляхи 

розв'язання моральних проблем та прийняття найбільш адекватного професійного рішення в 

етичних питаннях.  

В основу Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України покладений 

вітчизняний досвід і міжнародні етичні принципи й стандарти соціальної роботи, що 

визначені на загальних зборах Міжнародної Федерації соціальних працівників (IFSW) у м. 

Коломбо (Шрі-Ланка) 6 — 8 липня 1994 р.  

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України містить:  

• етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи (перелік базових етичних ідей 

і традицій, що стають підґрунтям для прийняття етичного рішення в соціальній роботі);  

• норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи (основа професійної діяльності).  

1. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи  

1.1. Повага до гідності кожної людини. Кожна людина є неповторною та унікальною, що 

необхідно враховувати соціальним працівникам, не допускаючи жодного прояву зневаги до 

особистості. Кожна людина має право на самореалізацію, яка не призводить до порушення 

подібних прав інших людей. Соціальна робота є несумісною з прямим чи опосередкованим 

примусом клієнтів до будь-яких дій, навіть на користь клієнта або його близького 

соціального оточення.  

1.2. Пріоритетність інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи спрямовують усі свої 

зусилля, знання та навички на допомогу окремим громадянам, сім'ям, групам, спільнотам та 

громадам для їх удосконалення, а також з метою розв'язання конфліктів та подолання їх 

наслідків.  

1.3. Толерантність. Спеціалісти із соціальної роботи є толерантними до різних емоційних 

проявів клієнтів, мають належний рівень професійної підготовки, за будь-яких обставин 

зберігають рівновагу, терпимість. Спеціалісти із соціальної роботи приймають проблеми й 

обставини клієнтів незалежно від їхнього способу життя, поведінки, соціального і 

національного походження, статі тощо.  

1.4. Довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта. Спеціалісти із соціальної роботи 

співпрацюють з клієнтами, намагаючись якнайкраще розв'язувати будь-які завдання, з якими 

вони стикаються, з метою задоволення інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи 

сприяють добровільній участі клієнтів у процесі надання соціальної послуги. Спеціалісти із 
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соціальної роботи мають сприяти максимальній самостійності клієнтів у розв'язанні їхніх 

соціальних проблем та в діях у відповідних соціальних ситуаціях. Спеціалісти із соціальної 

роботи створюють доброзичливу атмосферу спілкування з клієнтом. Довіра до спеціаліста із 

соціальної роботи є необхідною умовою результативної соціальної діяльності.  

1.5. Доступність послуг. Спеціалісти із соціальної роботи надають допомогу кожному, хто 

звертається до них за захистом, підтримкою, консультацією або порадою, без будь-якої 

дискримінації щодо статі, віку, фізичних або розумових обмежень, соціальної чи расової 

приналежності, віросповідання, мови, політичних поглядів, сексуальної орієнтації.  

1.6. Конфіденційність. Спеціалісти із соціальної роботи в будь-якій соціальній ситуації 

інформують клієнтів про те, як забезпечується конфіденційність, для чого вона необхідна, а 

також про обмеження в її дотриманні. Обов'язок спеціалістів із соціальної роботи — бути 

конфіденційними, що виключає можливість розголошення будь-яких відомостей про клієнтів 

за винятком тих випадків, коли це робиться з їхньої згоди чи в установленому законом 

порядку.  

1.7. Дотримання норм професійної етики. Спеціалісти із соціальної роботи сприяють 

формуванню та реалізації заходів соціальної політики, забезпеченню благополуччя людини, 

спільноти, громади, несуть відповідальність за розвиток та дотримання професійних норм у 

розв'язанні практичних завдань соціальної роботи.  

2. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи  

Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи є основою їхньої професійної 

діяльності згідно із загальнолюдськими цінностями та етичними принципами соціальної 

роботи.  

2.1. Етична поведінка стосовно професії  

2.1.1. Дотримуватися Етичного кодексу, діяти відповідно до принципів і норм етичної 

поведінки.  

2.1.2. Підвищувати якість та ефективність соціальних послуг, розвивати професіоналізм у 

соціальній роботі, залучаючи волонтерів (добровільних помічників) до виконання посильних 

для них завдань.  

2.1.3. Бути відповідальним за клієнтів у рамках обмежень, установлених положеннями цього 

кодексу.  

2.1.4. Визначати і з'ясовувати характер та причини індивідуальних, сімейних, групових 

соціальних проблем, проблем територіальної громади та глобальних соціальних проблем.  

2.1.5. Підвищувати статус соціальної та соціально-педагогічної роботи.  

2.1.6. Стимулювати розробку та впровадження соціальних технологій, методів, методик, 

програм, що спрямовані на покращання якості життя людини, сім'ї, групи людей, громади, 

спільноти та суспільства.  

2.1.7. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над власними інтересами.  

2.1.8. Роз'яснювати призначення, цілі та завдання професійної соціальної та соціально-

педагогічної роботи.  

2.2. Етична поведінка стосовно колег  

2.2.1. Визнавати різні погляди та форми практичного досвіду колег у соціальній роботі й 

інших фахівців, висловлювати критичні зауваження та пропозиції лаконічно і коректно.  

2.2.2. Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег, теоретичні та методичні 

засади їхньої професійної діяльності.  

2.2.3. Створювати та систематично використовувати можливості, умови для обміну 

знаннями, досвідом і поглядами з колегами у соціальній роботі, фахівцями інших галузей, 

волонтерами з метою вдосконалення власної практики роботи та збагачення інтелектуальних 

ресурсів професійної групи.  

2.2.4. Підтримувати діяльність легалізованих професійних об'єднань та асоціацій, що 

відповідає вимогам чинного законодавства.  

2.2.5. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не допускати упередженої 

критики на їхню адресу та щодо професії взагалі.  



2.2.6. Звертати увагу відповідних організацій на будь-які порушення положень цього 

Кодексу.  

2.3. Етична поведінка стосовно клієнтів  

2.3.1. Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його гідності та прав незалежно від 

походження, статі, віку та внеску в суспільний і соціальний розвиток.  

2.3.2. Прагнути зрозуміти кожного клієнта, з'ясовувати всі чинники проблеми, що виникла, 

пропонувати оптимальні види професійної діяльності або соціальних послуг.  

2.3.3. Безпека клієнтів є першою умовою діяльності спеціалістів із соціальної роботи.  

2.3.4. Допомагати всім клієнтам рівною мірою.  

2.3.5. Заохочувати клієнта до взаємодії, яка ґрунтується на довірі, співчутті та збереженні 

конфіденційності.  

2.3.6. Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів за прийняте рішення.  

2.3.7. Якщо неможливо надати відповідну соціальну послугу, спеціалісти із соціальної 

роботи зобов'язані повідомити про це клієнтам, залишивши за ними право на свободу дій.  

2.4. Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій  

2.4.1. Співпрацювати з тими установами й організаціями, наміри та діяльність яких 

спрямовані на надання соціальних послуг; використовувати досвід їхньої роботи як ресурсну 

можливість для підвищення якості допомоги клієнтам.  

2.4.2. Підтримувати та популяризувати партнерські стосунки між організаціями, що 

здійснюють соціальну діяльність у громаді, в суспільстві.  

2.4.3. Забезпечувати професійну звітність перед клієнтами та громадськістю про 

ефективність і продуктивність роботи шляхом періодичних публічних оглядів якості, 

результативності та ефективності послуг, що надаються.  

  

 


