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PHOTOGRAPHY ART AS AN IMAGE OF PERSON`S INNER WORLD
Nowadays a lot of people argue about is philosophy art or no. Someone can say, that
photography is like mirror that capture exact image of the object, person or scenery.
Another one can say that photography is spatial image of the person. Photography is more
than a successful shot and it`s sense is deeper. Photographer is not only a profession, it`s an
artists urge towards the possibility to create something unique and incredible, to show
more than just a picture. Photography should say something, not just show.
Photographs are not simply mirrors of reality. They are documents that need to be
read and interpreted. Many people assume that a snapshot is an accurate, totally
objective copyof a moment in time. This view is wrong. A photograph is a selective
recording and interpretation of a visual scene. Understanding the degree of photographic
manipulation is necessary to evaluate any particular image. Photographs do not lie, but
the truths they communicate are elusive. Photography is closely connected with history.
Due to photography art we can deeply feel all the things by ourselves, because of the
implicit emotionally property of the photo to construct the most exact possible picture of
all the events that happened in a certain time in a certain place. We can be more aware in
our past than our ancestors that lived in times without photography.
Photography art is a kind of medium nowadays. Photographic medium offers specific
possibilities and problems not found in the other art forms. Representation of one or
another incident is inalienably connected with photography for enabling several senses
organs. Photographers are like messengers. They always tries to say something not to a
certain person, they want to inform the whole world. Not always a great spectrum of colors
can express those feelings as the same photo, but with the minimum of «facilities». Thus,
black and white photo includes something more, than color, because you can see color but
don`t see sense in it. Usually, black and white is considered to be a history, color is
contemporary. In other words, black and white is eternal.
Every art should image inner world of the person, is it music, painting orsculpture, if
not – it cannot be considered an art. Photography art isn`t an exclusion. Beauty is in the
eye of the beholder, and the aim of the photoart is to represent the true meaning that lies
behind photography, andphotos.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ЗА ЕТИЧНИМИ КОДЕКСАМИ У США
Належне виконання своєї роботи має велике значення для діяльності установ
та організацій державної служби. Сполучені Штати Америки дуже відповідально
відносяться до дотримання усіх правил, прописаних в Етичних Кодексах.
Діяльність державних службовців США є чітко врегульованою нормативноціннісною системою і кожен працівник повинен дотримуватися тих норм і правил,
що прописані у законодавстві та у добре розроблених та широко застосовуваних
етичних документах.
Законодавче становлення сучасного етичного інституту США започаткував
«Закон про цивільну службу» 1883 року. В ньому було прописано ряд засад, серед
яких – введення системи посад і заробітної плати, а також затверджено
кваліфікаційні іспити для державних службовців. Цей закон також врегулював
певну політичну нейтральність державних службовців. Формуванню і
закріпленню етичної поведінки сприяли такі документи, як: наказ «Стандарти
етичної поведінки для державних службовців» 1965 р., закон «Про реформу
державної служби» 1978 р., «Урядовий акт з етики» 1978 р., указ «Принципи
етики поведінки посадових осіб та службовців держапарату» 1990 р.
Етична система державного управління в США була сформована у другій
половині ХХ ст. Основоположні етичні принципи закладено у Конституції США.
Це свобода, справедливість і рівність. У центрі державного управління США
перебуває людина, тому головні питання управління є такі: 1) особливості й
поведінка державних управлінців; 2) організація адміністративної діяльності;
3) екологічне й адміністративне середовище. Ці питання стосуються керівника,
підлеглого, організації, в якій він має працювати, і того, як індивід і організація
беруть участь у реалізації цілей суспільства. Відповіді на них визначаються
моральним рівнем розвитку особистості, організації і суспільства.
Впровадження етичних стандартів у діяльність державних службовців США
здійснюється в трьох напрямах: через кадрову політику, адміністративноправовий захист персоналу і контроль за його діяльністю. Виконання функцій
управління персоналом покладаються на такі державні органи: Служба управління
персоналом, Комітет з управління і бюджету, Pада із захисту системи заслуг,
Комісія із захисту рівних можливостей працівників, а також Національне
партнерство з перебудови уряду. Важливу роль у цій системі відіграє галузева
профспілка американських урядових службовців.
Таким чином, етичне забезпечення системи державної служби США – це
справа не лише держави, а і кожного громадянина. Державний службовець США
бере безпосередню участь у вирішенні суспільних проблем. Отже, формується
система відповідального етичного уряду та умови для функціонування і
вдосконалення професійної державної служби.
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