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Мета статті полягає в розкритті поняття та сутності професійної етики дизайнера.
Результати. Термін «професійна етика» є дериватом від поняття «етика», що затребувало з’ясуван-

ня змісту останнього. Встановлено, що етика – це наука про сутність, закони виникнення й розвитку 
моралі, її специфічні функції, моральні норми та цінності. Однією із системних складових частин ети-
ки як науки є професійна етика. Теоретичні розвідки довели, що термін «професійна етика» зазвичай 
вживається для позначення як галузі теорії етики, так і своєрідного професійного етичного кодексу 
людей певної професії. Відтак професійна етика, як розділ загальноетичного знання, – це вчення, яке 
відображає всю сукупність правил поведінки певної соціальної групи на засадах загальнолюдських 
моральних цінностей з урахуванням особливостей професійної діяльності та конкретної ситуації, що 
фіксує моральний характер відносин, зумовлених чи пов’язаних із професійною діяльністю. Професій-
на етика з позиції інституційності – це досвід етичної кодифікації, тобто професійний етичний кодекс, 
у якому зафіксовано систему раціонально осмислених моральних принципів, норм і правил, загаль-
ноприйнятих у певній професійній сфері, якими люди мають керуватися під час виконання професій-
них обов’язків у сфері вибраної ними професійної діяльності. Згідно з метою нашого дослідження за 
основоположне визначення було взято тлумачення терміна «професійна етика» з позиції інституційно-
го підходу. Під професійною етикою дизайнера нами розуміються кодифіковані норми професійного 
поводження, що засновані на етичних вимогах до професії дизайнера. Професійний етичний кодекс 
дизайнера тлумачиться як зведення правил, які регулюють відношення, що виникають як у професій-
ному середовищі дизайнера, так і у взаємовідносинах дизайнера та суспільства.

Висновки. У дослідженні надано визначення поняття «професійна етика дизайнера» з позиції 
інституційного підходу. Проте професія дизайнера характеризується існуванням специфічних мораль-
них дилем. Тому перспектива подальших розвідок полягає у визначенні професійної етики дизайнера, 
центр якої становить професійний етичний кодекс, з позиції метаетики.

Ключові слова: етика, професійна етика, професійний етичний кодекс, професійна етика диза-
йнера, професійний етичний кодекс дизайнера.
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The purpose of the article is to reveal the concept and essence of the professional ethics of the designer.
Results. The term “professional ethics” is deribating from the concept of “ethics”, which delayed 

clarifying the content of the latter. It is established that ethics is the science of essences, laws of emergence 
and development of morality, its specific functions, moral norms and values. One of the systemic components 
of ethics as a science is professional ethics. Theoretical studies have proved that the term “professional ethics” 
is usually used to refer to both the field of ethics theory and a kind of professional ethical code of people 
of a particular profession. Therefore, professional ethics, as a section of general poetic knowledge, is a doctrine 
that reflects the whole set of rules of behavior of a certain social group on the basis of universal moral values, 
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Вступ
Професія дизайнера в останні десяти-

ліття стала однією з найбільш затребува-
них. Для цієї професії характерний вплив 
на сучасну культуру суспільства, залуче-
ність в економічні процеси та формування 
культурної практики свого часу. В умовах 
розвитку сфери вітчизняного дизайну особ-
ливої актуальності як для професійного 
співтовариства, так і для сучасного суспіль-
ства загалом, за Д. Вербівським, набуває 
питання сформованості професійно-етич-
них якостей дизайнера, що детермінують 
його професійну діяльність з урахуван-
ням загальноприйнятих морально-етичних 
норм і принципів, інтегрованих у професію 
з огляду на її специфіку та рівень сфор-
мованості гуманних способів, форм, пра-
вил поводження, ціннісних орієнтацій, що 
засновані на професійних знаннях (Вербів-
ський, 2012). Цей факт пов’язаний із тим, 
що розвинені професійно-етичні якості 
дизайнера є необхідним моральним імпе-
ративом поведінки, засобом (інструмен-
том) розвитку економіки, зміцнення ділових 
зв’язків та спілкування. Так, сучасна диза-
йнерська діяльність функціонує у складних 
умовах ринкової економіки, перебуваючи 
при цьому під тиском суспільних вимог. 
Перед дизайнером постають проблеми 
моральних обов’язків, моральної відпо-
відальності перед державою та суспіль-
ством. Вирішення цих проблем потребує 
розвиненості професійно-етичних якостей 
у дизайнера.

Розвиток професійно-етичних якостей 
фахівця, зокрема дизайнера, на переко-
нання О. Слободянюк, відбувається впро-
довж усього його професійного шляху 
через оволодіння професійною етикою 
(Слободянюк, 2017).

На нашу думку, для підготовки конкурен-
тоспроможних молодих фахівців у галузі 

дизайну на ринку праці формування про-
фесійно-етичних якостей має розпочина-
тися ще у процесі їх навчання в закладі 
вищої освіти, а професійна етика має стати 
невід’ємною складовою частиною профе-
сійної підготовки майбутніх дизайнерів. Для 
розуміння того, як найефективніше сфор-
мувати професійно-етичні якості дизайне-
рів, вважаємо за доцільне здійснити роз-
криття поняття та сутності професійної 
етики дизайнера.

1. Теоретичне обґрунтування проб-
леми

Проблему професійної етики розгля-
дала низка українських учених, наприклад: 
В. Бліхар, Г. Васянович, Д. Вербівський, 
Р. Зозуляк-Случик, А. Каленський, Ю. Коліс-
ник-Гуменюк, О. Лапузіна, О. Слободяник, 
К. Ярощук та інші.

Вивчення обширу наукової літератури 
засвідчило підвищену увагу науковців до 
проблеми формування професійно-етич-
них якостей фахівців різних професійних 
галузей, зокрема майбутніх юристів (В. Блі-
хар), педагогів (Г. Васянович), персоналу 
центру обслуговування абонентів мобіль-
ного зв’язку (Д. Вербівський), майбутніх 
учителів інформатики (Д. Вербівський), 
майбутніх соціальних працівників (Р. Зозу-
ляк-Случик), майбутніх викладачів спеці-
альних дисциплін (А. Каленський), май-
бутніх інженерів (О. Лапузіна), майбутніх 
інженерів-педагогів (К. Ярощук).

Однак результати розвідок зазначених 
та інших авторів свідчать про те, що про-
фесійна етика дизайнера є малодослідже-
ною сферою професійної етики у вітчизня-
ній науці, що й зумовлює її актуальність.

Мета статті полягає в розкритті поняття 
та сутності професійної етики дизайнера.

2. Методологія та методи
Методологія дослідження заснована 

на таких теоретичних методах пізнання, 

taking into account the peculiarities of professional activity and a specific situation that records the moral 
nature of relationships caused or related to professional activity. Professional ethics, from the point of view 
of institutionality, is the experience of ethical codification, that is, a professional ethical code, which establishes 
a system of rationally understood moral principles, norms and rules generally accepted in a certain professional 
sphere, which people should be guided by in the performance of professional duties in the field of their chosen 
professional activity. According to the purpose of our research, the interpretation of the term “professional 
ethics” from the standpoint of the institutional approach was chosen for the fundamental definition. The 
professional ethics of the designer are understood by us as codified norms of professional conduct, based 
on ethical requirements for the profession of designer. The professional code of ethics of the designer is 
interpreted as a set of rules that regulate attitudes arising both in the professional environment of the designer 
and in the relationship between the designer and society.

Conclusions. The study defines the concept of “professional ethics of the designer” from the point 
of an institutional approach. However, the profession of designer is characterized by the existence of specific 
moral dilemmas. Therefore, the prospect of further research is to determine the professional ethics of the designer, 
the center of which is a professional ethical code, from the point of view of metaethics.

Key words: ethics, professional ethics, professional code of ethics, professional ethics designer, professional 
ethical code of designer.
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як системний аналіз проблеми, вивчення 
й аналіз наукової літератури для розкриття 
понятійного апарату дослідження, теоре-
тичне узагальнення, дескриптивний аналіз, 
систематизація теоретичного матеріалу.

3. Результати та дискусії
Перш ніж розпочати вивчення поняття 

та сутності професійної етики дизайнера, 
більш детально зупинимося на дослідженні 
дефініцій «етика» та «професійна етика».

Так, термін «професійна етика» є дери-
ватом від поняття «етика» (Зозуляк-Случик, 
2019). Тому, на нашу думку, доцільно спо-
чатку розтлумачити поняття «етика».

Етимологія та змістове навантаження 
терміна «етика» розглядаються в наукових 
працях В. Бліхара А. Каленського, Р. Зозу-
ляк-Случик та інших фахівців (Бліхар, 2018; 
Каленський, 2016; Зозуляк-Случик, 2019). 
Учені встановили, що поняття «етика» 
походить від давньогрецького слова «етос» 
(грец. ethos), яке спочатку розумілося як 
«місце мешкання», потім – як «порядок», 
«звичай», а ще пізніше – як «норов». Вод-
ночас виокремлені сенси слова «етос» не 
суперечать одне одному, оскільки вказують 
на зв’язок між середовищем мешкання, 
колом спілкування та характером людини.

Термін «етика» був введений Арістоте-
лем (384–322 рр. до н. е.). Він, узявши за 
основу поняття «етос» (давньогрец. ethos) 
у значенні «норов, характер», утворив 
прикметник «етичний» (грец. еthikos) для 
позначення ним групи людських чеснот, 
що належать до характеру, темпераменту, 
душевних якостей людини. Етикою (грец. 
ethiсе – етика) Арістотель називав особ-
ливу науку, область філософського знання, 
звернену до вивчення етичних чеснот, 
виявлення переваг того чи іншого харак-
теру людей. У класифікації наук Арістотель 
помістив етику між політикою та психоло-
гією. Перша систематична робота з етики 
була написана ним і мала назву «Нікома-
хова етика» (IV ст. до н. е.). Спочатку етика 
існувала як «практична філософія», покли-
кана надати людині практичні моральні 
настанови, навчити мудро жити, здійсню-
вати чесні вчинки.

Латинським еквівалентом давньогрець-
кого терміна «етика» є поняття «мораль» 
(лат. moralitas). Воно було використане 
римським мислителем Цицероном (I ст. до 
н. е.) під час перекладу арістотелевих тек-
стів.

Услід за терміном «мораль» у дея-
ких європейських мовах виникли також 
власні слова на позначення того самого 
(або майже того самого) явища, зокрема: 
у німецькій мові слово «мoralitas” має сино-
нім “sittlichkeit”; у староукраїнській мові 

побутував термін «обичайність» («звичає-
вість»), що застосовувався до сфери люд-
ських звичаїв і взаємин. Окрім поняття 
«мораль», нині в ужитку перебуває також 
скалькований із латини термін «мораль-
ність», етимологія якого загалом аналогічна 
своїм старшим прототипам. У сучасній 
загальнокультурній лексиці всі три терміни 
зазвичай вживаються як синоніми, проте 
в межах наукового знання ці слова мають 
різний сенс. Відтак під поняттям «етика» 
зазвичай розуміється теоретичне знання, 
наука, а під поняттями «мораль» і «мораль-
ність» – предмет, що вивчається цією нау-
кою, особлива форма суспільної свідомості 
або людської діяльності. Водночас із пози-
ції дискусійного підходу до розуміння сут-
ності понять «мораль» і «моральність» роз-
межовані. Так, мораль визначається як «світ 
належного», що має бути, до чого людина 
повинна прагнути, а моральність сприйма-
ється як «світ сущого», норми, які реально 
вживаються та з якими людина стикається 
в повсякденному житті.

Філософська наука, предметом вивчення 
якої є мораль, моральне освоєння людиною 
дійсності, має назву «етика». Якщо мораль 
являє собою об’єктивно існуюче специ-
фічне явище життя, то етика як наука вивчає 
мораль, її сутність, природу та структуру, 
закономірності виникнення й розвитку, 
місце в системі інших суспільних відносин, 
теоретично обґрунтовує певну моральну 
систему.

Етика як наука не лише вивчає та система-
тизує принципи моралі, що діють у суспіль-
стві, а й сприяє виробленню таких мораль-
них уявлень, які відповідають історичним 
потребам, сприяючи вдосконаленню 
нашого суспільства та людини. Етика слу-
гує прогресу суспільства, затвердженню 
в ньому принципів гуманізму та справед-
ливості. Вона визначається двома видами 
проблем і напрямів досліджень: теоретич-
ними проблемами про природу й сутність 
моралі; розумінням, що моральна етика – 
це вчення про те, як має діяти людина 
(якими нормами повинна керуватися). До 
основних завдань етики належать вияв-
лення сутності моралі та координування 
вивчення моралі різними науками.

Відтак етика як особлива наука має 
справу з дуже складним і тендітним меха-
нізмом людського буття, поведінки й само-
почуття особистості. Ідеться про моральну, 
тобто піднесену, сферу тих духовних цін-
ностей, без яких життя людини значно 
бідніє, а інколи навіть зовсім втрачає 
сенс. Своїми світоглядними орієнти-
рами та нормативними приписами етика 
активно входить у складний світ духовних  
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цінностей людини. Тобто етика – це наука 
про сутності, закони виникнення й розвитку 
моралі, про її специфічні функції, моральні 
норми та цінності.

Система етики як науки містить такі 
компоненти: етичну аксіологію, що вивчає 
проблеми добра та зла; деонтологію, яка 
досліджує проблеми обов’язку й належного; 
деспрективну етику, що вивчає мораль того 
чи іншого суспільства в соціолого-історич-
них аспектах; генеалогію моралі; історичну 
етику; соціологію моралі; професійну етику 
(Бліхар, 2018; Каленський, 2016; Зозу-
ляк-Случик, 2019).

У межах нашого дослідження докладно 
вивчимо такий системний складник етики, 
як професійна етика. Проте термін «про-
фесійна етика» зазвичай вживається для 
позначення як галузі теорії етики, так і сво-
єрідного професійного етичного кодексу 
людей певної професії (Зозуляк-Случик, 
2019).

Професійна етика нині є найважливі-
шим розділом загальноетичного знання 
у зв’язку з різким загостренням конкурен-
ції та протиріч, що зачіпають різні аспекти 
життєдіяльності людини в мінливих умо-
вах сьогодення. Оскільки етика акцентує 
ціннісні та смислові контексти діяльності, 
спілкування й відносин, вона неминуче 
є базовою підставою особистісної пози-
ції суб’єкта у професійній сфері. В умовах 
соціокультурних змін, нестійкого еконо-
мічного розвитку та політичного тиску, що 
впливають на динаміку процесів міжосо-
бистісної взаємодії, виникає безліч кому-
нікативних бар’єрів, подолання яких буває 
більш успішним, коли люди усвідомлюють 
проблему та цілеспрямовано вирішують її 
на основі сформованої особистісної і про-
фесійної зрілості.

Виокремленню професійної етики як 
галузі етичного знання ми зобов’язані Емілю 
Дюркгейму (1857–1917 рр.). Ускладнення 
професійної діяльності, її диференціація 
в епоху розвиненого капіталізму з необхід-
ністю висунули завдання теоретико-етич-
ного осмислення цих процесів. Е. Дюрк-
гейм у науковій праці «Професійна етика 
та громадянська мораль» уперше визначає 
проблемне поле та предмет професійної 
етики, тим самим обґрунтовуючи само-
стійний статус професійної етики. Учений 
пов’язує формування професійної моралі 
з капіталістичним розподілом праці та поя-
вою юридично вільних суб’єктів виробни-
цтва, а також із необхідністю регулювання 
професійної діяльності (Durkheim, 1992).

У науковій літературі (зокрема, у працях 
таких авторів, як В. Бліхар, Г. Васянович, 
Р. Зозуляк-Случик, А. Каленський та інші 

(Бліхар, 2018; Васянович, 2021; Зозу-
ляк-Случик, 2019; Каленський, 2016)) під 
професійною етикою, як розділом загаль-
ноетичного знання, розуміється вчення, яке 
відображає всю сукупність правил пове-
дінки певної соціальної групи на засадах 
загальнолюдських моральних цінностей 
з урахуванням особливостей професійної 
діяльності та конкретної ситуації, що фіксує 
моральний характер відносин, зумовлених 
професійною діяльністю чи пов’язаних із 
нею (Бліхар, 2018: 48).

Як уже зазначалося, поняття «профе-
сійна етика» також вживається як еквіва-
лент своєрідного професійно-етичного 
кодексу людей певної професії.

Професійний етичний кодекс (лат. 
codex – «книга») – це зведення моральних 
вимог, якими визначається найоптималь-
ніший тип ставлення людей до своїх про-
фесійних обов’язків, а також контроль за 
їх дотриманням та способи його обґрунту-
вання. Професійно-етичний кодекс спрямо-
ваний на забезпечення більш ефективного 
виконання професійно-службових обов’яз-
ків, оскільки багато видів професійної діяль-
ності мають підвищені морально-етичні 
вимоги, слугують суспільству гарантією 
якості, несуть інформацію про стандарти 
й обмеження діяльності працівників у пев-
ній галузі, дають можливість попередити 
неетичну поведінку (Вербівський, 2011).

Як встановлено Н. Помаранською, виник-
нення перших цілісних професійних етичних 
кодексів належить до періоду ремісничого 
розподілу праці, появи ремісничих цехів 
у Європі (XI–XII ст.). Саме тоді вперше було 
констатовано наявність у цехових статутах 
низки моральних вимог стосовно профе-
сії, характеру праці, колег (Помаранська, 
2011). Проте низка професій, які мають 
життєво важливе значення для всіх членів 
суспільства, виникли в давнину, тому такі 
професійно-етичні кодекси, як «клятва Гіп-
пократа», моральні настанови жерців, які 
виконували судові функції, відомі набагато 
раніше.

Появі професійної етики передувало 
створення наукових етичних учень, теорій 
про неї. Повсякденний досвід, необхід-
ність у регулюванні взаємин людей тієї чи 
іншої професії приводили до усвідомлення 
й оформлення певних вимог професійної 
етики.

Професійна етика зародилася в межах 
конкретних видів діяльності, з’явившись як 
нормативна основа поведінки фахівців. На 
підставі тих варіантів особистісних проявів, 
які професійна свідомість трудової групи 
визнала найкращими для певної діяльно-
сті, професійна етика створює стандарти  
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професійної поведінки, оформлювані 
у вигляді специфічних документів: присяг, 
статутів, кодексів.

Вагому роль у становленні й засвоєнні 
нової професійної етики відіграє громад-
ська думка, норми з боротьбою думок. 
Є міцний взаємозв’язок професійної етики 
та суспільної свідомості. Різні види про-
фесійної етики мають свої традиції, що 
свідчить про наступність основних етичних 
норм, вироблених представниками тієї чи 
іншої професії впродовж століть (Помаран-
ська, 2011).

Дослідженню змісту та сутності про-
фесійної етики як своєрідного етичного 
кодексу людей певної професії присвятили 
свої наукової праці такі вчені, як Д. Вербів-
ський, Ю. Колісник-Гуменюк, О. Лапузіна, 
К. Ярощук та інші (Вербівський, 2017; Коліс-
ник-Гуменюк, 2014; Лапузіна, 2006; Ярощук, 
2014). Вивчення досліджень зазначених 
науковців довело, що професійна етика – 
це звід норм, стандартів, вимог, характер-
них певним видам діяльності. Спрямована 
вона на пояснення моралі та навчання 
моралі, прищеплення моральних принципів 
та уявлень про обов’язок і честь, моральне 
виховання працівників. Етика покликана 
виховувати, допомагати людям правильно 
поводитися з людьми, спілкуватися у вироб-
ничому колективі тощо. Професійна етика 
навчає дотримуватися еталонів морально-
сті, що прийняті за норму поведінки людей 
певної діяльності. На ці зразки працівник 
має орієнтуватися. Також професійна етика 
покликана регулювати відносини у виробни-
чій сфері. Кожна професія має власну спе-
цифіку прийнятої в ній та чинної системи 
цінностей. Причому той самий вчинок може 
розглядатися як моральний, позамораль-
ний і навіть аморальний залежно від того, 
як у ньому виражається ставлення до чинної 
системи цінностей.

Кожна професія має свої особливості, 
свої моральні проблеми. Однак з-поміж 
усіх професій є такі, у яких виникає підви-
щена увага до моральної сторони функ-
цій, що виконуються. Тому професійна 
етика є особливо важливою для тих про-
фесій, для яких характерне те, що у фокусі 
уваги перебуває людина в системі відно-
син з іншими людьми. Професійна етика 
насамперед має значення для професій, 
об’єктом яких є людина. Там, де представ-
ники певної професії через її специфіку 
перебувають у постійному чи навіть без-
перервному спілкуванні з іншими людьми, 
що пов’язано з впливом на їхній внутріш-
ній світ, долю, з моральними взаєминами, 
є специфічні «моральні кодекси» людей цих 
професій чи спеціальностей.

Існування етичних кодексів певних про-
фесій свідчить про громадський прогрес, 
поступову гуманізацію суспільства. Лікар-
ська етика вимагає робити все заради 
здоров’я хворого попри труднощі та навіть 
власну безпеку, зберігати лікарську таєм-
ницю, за жодних обставин не сприяти заги-
белі пацієнта. Педагогічна етика зобов’язує 
поважати особистість учня та виявляти до 
нього належну вимогливість, підтримувати 
власну репутацію і репутацію своїх колег, 
піклуватися про моральну довіру суспіль-
ства до вчителя. Етика вченого містить 
вимогу безкорисливого служіння істині, 
толерантності до інших теорій і думок, 
неприпустимості плагіату в будь-якій формі 
або навмисного спотворення результа-
тів наукових досліджень. Етика офіцера 
зобов’язує беззаперечно служити Батьків-
щині, виявляти стійкість і мужність, піклу-
ватися про підлеглих, у будь-який спосіб 
берегти офіцерську честь. Свої вимоги 
містить й етика професій журналіста, пись-
менника, художника, етика працівників 
телебачення, сфери обслуговування тощо 
(Вербівський, 2017; Колісник-Гуменюк, 
2014; Лапузіна, 2006; Ярощук, 2014).

З огляду на зазначене, а також узагаль-
нюючи подані в науковій літературі визна-
чення, під професійною етикою ми розу-
міємо досвід етичної кодифікації, тобто 
професійний етичний кодекс, у якому 
зафіксовано систему раціонально осмис-
лених моральних принципів, норм і правил, 
загальноприйнятих у певній професійній 
сфері, якими люди мають керуватися під час 
виконання професійних обов’язків у сфері 
вибраної ними професійної діяльності.

Відповідно до мети нашого дослідження 
основоположним є визначення поняття 
«професійна етика» з позиції інституцій-
ного підходу.

З огляду на наведене вище визна-
чення під професійною етикою дизайнера 
ми розуміємо кодифіковані норми про-
фесійного поводження, що засновані на 
етичних вимогах до професії дизайнера. 
Професійний етичний кодекс дизайнера – 
це зведення правил, які регулюють відно-
шення, що виникають як у професійному 
середовищі дизайнера, так і у взаємовід-
носинах дизайнера та суспільства.

Дослідимо зміст професійно-етичного 
кодексу дизайнера.

Усвідомлення етичних норм професій-
ної діяльності дизайнера у світі розвива-
ється з моменту зародження та становлення 
професії дизайнера як такої, тобто з другої 
половини ХІХ ст. У 1957 р. відбулося об’єд-
нання національних організацій промисло-
вого дизайну в некомерційне співтовариство, 
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юридично зареєстроване в Парижі, та було 
засновано Міжнародну раду організацій 
індустріального дизайну (International Council 
of Societies of Industrial Design, далі – ICSID) 
(Наконечна, 2013). ICSID стала тією плат-
формою, на основі якої дизайнери всього 
світу налагоджують професійні контакти, 
визначають спільні цілі й інтереси, стежать 
за збереженням якості та гідності професії, 
дотримуються соціальної відповідальності.

Поступово моральні норми, прийняті 
у професійному співтоваристві дизайне-
рів, оформлюються та закріплюються 
у спеціальному етичному кодексі, прийня-
тому 1965 р. на IV конгресі ICSID у Відні, – 
«Зразковому міжнародному кодексі профе-
сійного поводження дизайнера».

Сьогодні Міжнародний професійний 
кодекс честі дизайнера осмислюється як 
зразковий кодекс поводження для дизайне-
рів. У ньому встановлено, що дизайнер – 
це людина, яка займається дизайном за 
власною ініціативою або за трудовою уго-
дою; група дизайнерів; люди, які працюють 
у фірмі або об’єдналися на інших засадах. 
Мета зазначеного кодексу спрямована 
на формування основних принципів між-
народних етичних норм у дизайнерській 
практиці, що були прийняті всіма членами 
ICSID. Кодекс передбачає відповідальність 
дизайнерів, що працюють у товариствах 
та об’єднаннях організацій – членів ICSID, 
перед суспільством, перед іншими диза-
йнерами, перед клієнтами (Міжнародний 
професійний кодекс честі дизайнера).

Соціальна відповідальність дизайнера 
перед суспільством полягає в тому, що 
дизайнер бере на себе професійний 
обов’язок сприяти підвищенню соціального 
та естетичного рівня суспільства; зобов’я-
зується з професійною відповідальністю 
діяти на користь екології та захисту сере-
довища; повинен тримати на високому 
рівні честь і гідність своєї професії; не має 
права свідомо допускати ситуацію, у якій 
його особисті інтереси суперечать його 
професійному обов’язку.

Відповідальність перед іншими дизайне-
рами вимагає від дизайнера дотримання 
таких вимог: він не має права прямо чи 
опосередковано намагатися усунути від 
роботи іншого дизайнера, а також із метою 
конкуренції зменшувати розмір гонорару 
або вдаватися до інших нечесних прийо-
мів; він не повинен навмисно розпочинати 
виконання професійного завдання, над 
яким працює інший дизайнер, не поінфор-
мувавши його про це; він має бути спра-
ведливим у критиці, не має права очорняти 
ні роботу, ні репутацію свого колеги-диза-
йнера; він не має права дотримуватися вка-

зівок клієнта, якщо це веде до створення 
плагіату, а також свідомо створювати пла-
гіат.

Відповідальність дизайнера перед клі-
єнтом передбачає, що дизайнер повинен 
працювати на користь клієнта в межах 
свого професійного обов’язку; не має 
права одночасно виконувати завдання, які 
конкурують між собою, не поінформувавши 
про це зацікавлених клієнтів чи робото-
давців (винятками можуть бути окремі 
випадки, у яких традиційно прийнято, що 
дизайнер одночасно працює на конкурен-
тів); повинен конфіденційно ставитися до 
всіх задумів свого клієнта, до організації 
та методів виробництва на підприємстві, 
не має розголошувати таку інформацію без 
згоди клієнта та відповідає за те, щоб так 
чинив керований ним колектив (Міжнарод-
ний професійний кодекс честі дизайнера).

У 1992 р. Україна стала членом Міжна-
родної громадської асоціації «Союз диза-
йнерів», яка об’єднала професійних диза-
йнерів країн Співдружності Незалежних 
Держав. У грудні 1996 р. Міжнародну гро-
мадську асоціацію «Союз дизайнерів» було 
прийнято у члени Міжнародної асоціації 
«Союз дизайнерів» (ICSID) (Картава, 2018). 
Отже, Україна є дійсним членом ICSID, 
тому вітчизняні дизайнери мають дотри-
муватися у своїй професійній діяльності 
визначених у Міжнародному професійному 
кодексі честі дизайнера значущих в етич-
ному плані аспектів діяльності дизайнера, 
розроблених та чітко визначених вимог до 
їх здійснення.

Висновки
У дослідженні надано визначення поняття 

«професійна етика дизайнера» з пози-
ції інституційного підходу. Проте профе-
сія дизайнера характеризується існуван-
ням специфічних моральних дилем. Тому 
перспектива подальших розвідок полягає 
у визначенні професійної етики дизайнера, 
центр якої становить професійний етичний 
кодекс, з позиції метаетики.
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