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Цивільнa cлужбa умoвнo мoжe бути пoділeнa нa тaкі кaтeгopії: 

- нe індуcтpіaльнa тa індуcтpіaльнa (пepшa гpупa – cлужбoвці у бюpoкpaтичнoму aпapaті 
мініcтepcтв, дeпapтaмeнтів, aгeнтcтв і т. д.; дpугa – пpaцівники підпpиємcтв тa opгaнізaцій, щo 
знaxoдятьcя у підпopядкувaнні дo тoгo чи іншoгo мініcтepcтвa (дeпapтaмeнту), нa ниx нe 
poзпoвcюджуютьcя пільги тa умoви cлужби, які мaють нeіндуcтpіaльні cлужбoвці); 

- cлужбa з пoвним poбoчим днeм тa нeпoвним; 
- пocтійнa тa тимчacoвa (нa тимчacoву cлужбу, як пpaвилo, пpиймaютьcя ocoби, якиx 

зaлучaють для виpішeння якoгocь кoнкpeтнoгo питaння чи peaлізaції пpoeкту); 

- кaдpoвa тa нeкaдpoвa (пocaдa цивільнoгo cлужбoвця мoжe бути нe пepeдбaчeнa у 
штaтнoму poзпиcі мініcтepcтвa, дeпapтaмeнту, відoмcтвa, якщo йoгo, нaпpиклaд, зaлучaють нa 
тимчacoвій ocнoві); 

- дeпapтaмeнтcькa, зaгaльнa тa cпeціaльнa (зaлeжнo від міcця poбoти кoнкpeтнoгo 
cлужбoвця, нaпpиклaд, дeпapтaмeнтcьким є тoй cлужбoвeць, щo пpaцює в мініcтepcтві чи 
дeпapтaмeнті); 

- внутpішня тa зoвнішня (диплoмaтичнa) [4, 72-73]. 

Отже, система цивільної служби Великобританії, враховуючи її розгалужену структуру, 
є ефективним елементом регулювання суспільства та може слугувати прикладом для України. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І 

ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У процес становлення в Україні громадянського суспільства, а також побудови 
соціальної та правової держави здійснюється трансформація народу з об’єкта на суб’єкт влади, 
який не лише утворює владні інститути, а й вирішує питання відповідальності за їх діяльністю. 

Правове регулювання відповідальності органів місцевого самоврядування включає 
предмет, метод та форми. Предмет правового регулювання становить систему, що складають 
суспільні відносини, які виникають та здійснюється щодо відповідальності органів місцевого 

самоврядування та регулюються правом. 
Метод правового регулювання – спосіб впливу норм на суспільні відносини.  Для 

відповідальності характерним є поєднання методів правового регулювання, а саме: 
імперативного та диспозитивного, централізованого та локального. 

За формою правового регулювання, всі нормативно-правові акти, що врегульовують 
відповідальність органів місцевого самоврядування, доцільно поділити на первинні та 
вторинні форми правового регулювання [1]. 

При цьому до первинних відносяться: 1) Конституція України, норми якої встановлюють 
відповідальність органів місцевого самоврядування. 2) Закони України – визначають як 
статусне положення та порядок притягнення до відповідальності органів місцевого 

самоврядування. 



61 

До вторинних форм правового регулювання відповідальності органів місцевого 

самоврядування можна віднести підзаконні та локальні нормативні акти, які визначають 

порядок реалізації відповідальності. 

Правовою основою відповідальності у сфері місцевого самоврядування України є 

Конституція України. Основний Закон регламентує загальні засади юридичної 

відповідальності, які підлягають подальшій конкретизації в галузевому, в тому числі 

муніципальному, законодавстві. Відповідно до статті 7 Конституції України в державі 

визнається і гарантується місцеве самоврядування [2]. Тому можна стверджувати, що місцеве 

самоврядування є формою здійснення народовладдя та провідним правом людини і 

громадянина на самостійне вирішення питань місцевого значення. 

Пріоритетне місце в системі законодавчих актів – джерел відповідальності у сфері 

місцевого самоврядування займають Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(який містить окремий ІV розділ, присвячений відповідальності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування) [3], «Про службу в органах місцевого самоврядування» [4],«Про 

статус депутатів місцевих рад» [5], «Про статус депутата Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим» [6], «Про органи самоорганізації населення» [7], «Про  місцеві вибори» [8], 

а також  інші закони України та нормативно-правові акти ( наприклад, регламенти місцевих 

рад тощо). 

Статус територіальної громади як інстанції закріплено в ч. 1 ст. 74 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», де йдеться про те, що органи та посадові особи місцевого 

самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 

державою, юридичними і фізичними особами [3]. 

У ст. 23 Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» зазначається, 

що особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, 

притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із 

законом [4]. 

Організаційні інструменти відповідальності органів місцевого самоврядування 

охоплюють інституції, наділені правом вирішувати питання відповідальності та процедури 

реалізації відповідальності. Правом санкціонування впливу, тобто вирішенням питання (або 

участі у вирішенні питання) відповідальності органів місцевого самоврядування і 

безпосередньої реалізації цього питання, володіють держава, територіальної громади, 

юридичні і фізичні особи. У державно-правовій літературі їх ще називають інстанцією 

відповідальності, тобто коло суб’єктів, перед якими встановлено відповідальність [9]. 

Забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування можливо лише при 

наявності логічно взаємопов’язаної сукупності (системи) нормативно-правових актів, завдяки 

якій реалізуються процедури, форми відповідальності органів місцевого самоврядування 

(перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами), 

встановлюються підстави, види і порядок відповідальності органів місцевого самоврядування 

тощо.  

На погляд В. Д. Бондаренко та В. А. Яцук, обов’язковими елементами державної 

політикищодо врегулювання питань відповідальності органів місцевого 

самоврядуванняповинні стати:  

1) концепція системи відповідальності органів місцевого самоврядування на різних 

рівнях адміністративно-територіального устрою;  

2) розроблення і прийняття пакету нормативно-правових актів, що регулюють підстави, 

види і порядок відповідальності органів місцевого самоврядування і чітко розмежовує 

суб’єктів відповідальності, визначає інстанції, які мають вирішувати питання відповідальності 

органів місцевого самоврядування;  

3) визначення на нормативно-правовому рівні механізму відшкодування шкоди, 

заподіяної юридичним і фізичним особам органів місцевого самоврядування за рахунок 

коштів місцевого бюджету;  
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4) забезпечення існування у системі місцевого самоврядування органу, який би 

здійснював контроль за додержанням прав та свобод членів відповідної територіальної 

громади та захист прав кожного на території відповідної територіальної громади; 

 5) проведення періодичних опитувань членів територіальної громади з питань місцевого 

значення, що залежать від діяльності органів місцевого самоврядування для з’ясування оцінки 

активності влади і задоволеності населення;  

6) підвищення правової культури населення, обізнаності в питаннях відповідальності 

органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою;  

7) інформування посадових осіб та службовціворганів місцевого самоврядування щодо 

обов’язку відповідальності перед територіальною громадою, фізичними та юридичними 

особами та державою [1]. 

Попри те, що один із важливих атрибутів нашої держави є місцеве самоврядування, на 

сьогодні воно залишається неудосконалене, тому потребує більшого розвитку у процесі 

утвердження України. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Необхідність дослідження даної теми детермінована значними змінами, що відбулися 

та відбуваються, у політичній сфері України. Глобалізаційні процеси мають безпосередній 

вплив на реформування державної політики до європейських стандартів.  

Рушійними силами глобалізаційного процесу є технологічний прогрес, розвиток 

світової інфраструктури, нові можливості інформаційних і комунікаційних технологій, 

лібералізація торгівлі та інших міжнародних зв’язків у світовому і європейському соціально-

політичному просторі. Активні трансформації у механізмах політичної влади в Україні 

розпочалися під впливом нових стратегічних політичних приорітетів, насамперед йдеться про 

входження до європейського і світового співтовариства на засадах цінностей західної 

демократії [2, с. 109]. 

Метою статті є розгляд тенденцій впливу глобалізації на політичну систему України та 

значення цих трансформаційних процесів. 


