
Тема дисципліни 2.2. Центральні органи виконавчої влади в публічній адміністрації. 

 

Семінарське заняття  4 

Тема:  Правові засади діяльності центральних органів  виконавчої влади  
 

 

1. Поняття «центральні органи виконавчої влади» як суб’єкти публічної адміністрації. 

2. Види центральних органів виконавчої влади. 

3. Правові засади діяльності міністерств, їх акти. 

4.Правові засади діяльності державних служб, агентств, інспекцій в системі органів 

публічної адміністрації. 

5. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
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Ключові поняття 

 Центральні органи виконавчої влади, компетенція, система центральних органів 

виконавчої влади, акти центральних органів виконавчої влади, колегіальність, 

підконтрольність, підзвітність, принципи діяльності. 

 

Індивідуальні та творчі завдання 

http://sipl.com.ua/wp-content/uploads/2020/
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1. Акти центральних органів виконавчої влади, порядок їх прийняття та скасування. 

2. Суть та основні напрями адміністративної реформи в Україні 

3. Правовий статус Антимонопольного комітету України. 

4. Правовий статус і діяльність Фонду державного майна України.    

5. Правовий статус і діяльність Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України. 

6. Місце Кабінету Міністрів України в системі центральних органів виконавчої влади.  

7. Національне агентство з питань запобігання корупції.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час підготовки до семінарського заняття основну увагу необхідно звернути на 

декілька аспектів, а саме:  

Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій 

з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції, комісії. 

Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством. 

Правовою основою діяльності центральних органів виконавчої влади є Указ Президента 

України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15.12.1999. №1572/99 

та   Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.11. №3166-VI.  

Кабінет Міністрів України - вищий орган в системі органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України, як уряд, очолює систему органів виконавчої влади, спрямовує 

і координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади. 

В межах Конституції, повноваження Кабінету Міністрів України поширюються на 

всі ланки системи органів виконавчої влади. Правовий статус центральних органів 

виконавчої влади (ЦОВВ) та їх взаємовідносини з урядом регулюються законами, що 

визначають повноваження і порядок діяльності цих органів. 

До системи центральних органів виконавчої влади входять міністерства, державні і 

національні служби, державні і національні агентства, державні інспекції, державні 

комітети, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів 

виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері 

діяльності. Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за 

розроблення і реалізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення 

центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, 

приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів.  

Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується і координується 

Прем'єр-міністром України або одним із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Центральний 

орган виконавчої влади вносить пропозиції щодо формування державної політики 

відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній 

сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та 

функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Центральний орган 

виконавчої влади очолює його голова. 

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені 

Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього 

може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, 

підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення 

інших питань. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює його 

голова. 



 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів  

 

1. Визначте і охарактеризуйте систему центральних органів виконавчої влади? 

2. Визначте склад Кабінету Міністрів України та порядок його формування? 

3. Хто призначає на посаду керівника центрального органу виконавчої влади? 

4. Визначте  перелік повноважень центральних органів виконавчої влади. 

5. Що таке «центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом»? 

6. Які центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом вам відомі? 

7. Який порядок скасування актів центральних органів виконавчої влади? 

 

 

Завдання студентам: 

1. Вам необхідно ознайомитись з рекомендованими законодавчими актами (законами), 

які зазначені в переліку літератури. 

2. Підготувати презентацію (реферат) на тему, відповідно до вашого варіанта. 

3. Презентація (реферат) повинні містити: Титульний аркуш, План, вступ, розділи (не 

менш ніж 3 розділи), висновок, список використаних джерел (нормативно-правові 

акти, офіційні сайти органів державної влади). 

4. Зміст презентації (реферату) повинні містити посилання на Конституцію, нормативно-

правові акти, які регулюють відповідні правовідносини 

5. Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача 

(oly.moshenetch@gmail.com.).  

Термін виконання роботи – 2 дні, після дати проведення заняття (день 

проведення заняття не враховується). 

 

 

Варіант №1.(А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З) 

 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Правовий статус 

Антимонопольного комітету України». 

 

 

Варіант №2. (И, І, Ї, К, Л, М, Н, О, П, Р) 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Місце Кабінету Міністрів України в 

системі центральних органів виконавчої влади» 

 

Варіант №3. (С, Т, У, Ф, Х, Ч, Ш, Щ, Ю, Я) 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Правовий статус Національного 

агентства з питань запобігання корупції». 
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