
1 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!  

ПІСЛЯ ПЛАНУ СЕМІНАРУ МІСТЯТСЯ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ!!!!! 
 

 

ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ  

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 7 ВАМ НЕОБХІДНО: 

 

1. Опрацювати питання винесені на семінарське заняття в залежності від обраного 

вами рівня: 

1.1 Для задовільного рівня достатньо просто відповідей на п’ять питань викладених в плані 

семінарського заняття 

1.2Для достатнього та високого рівня вам необхідно: 

 виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати дослідницьку роботу 

(див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1); 

 створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи титульного та останнього 

слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано ознайомитися з вимогами до створення 

презентації за посиланням http://www.hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12 

 

Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

 

Реферат/Презентація 

до семінарське заняття № ___ 

з дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування» 

на тему: «_________________________________» 

виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, охайності в 

оформленні. 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) та pptx  надсилайте на перевірку на пошту - 

oly.moshenetch@gmail.com 

 

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 24.11.2021 р. 

 

 

Тема дисципліни: Організація роботи Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих 

органів виконавчої влади 

Семінарське заняття 7 

 

Тема: Організація роботи Кабінету Міністрів України 

План 

1. Охарактеризуйте Кабінет Міністрів у системі органів державної влади України 

2. Проаналізуйте порядок формування Кабінету Міністрів України та його склад 

3. Охарактеризуйте процедуру складення повноважень та відставку Кабінету Міністрів України 

4. Визначте конституційні повноваження Кабінету Міністрів України 

5. Охарактеризуйте міністерство як головний орган у схемі центральних органів виконавчої влади 

 

Література 

Базова: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями). 

2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2014. - №  794-VII (зі змінами і доповненнями). 

Допоміжна 

http://www.hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
mailto:oly.moshenetch@gmail.com
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1. Колодій A.M., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 

Підручник / - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 464 с. 

2. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О.. – Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. – 

Х., 2009.  

3. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. Бодрова, С. В. 

Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. переробл. та доповн. — Х. : 

Право, 2011. — 360 с. 

 

Ключові поняття 

Виконавча влада, повноваження, уряд, міністр, міністерство. 

Рекомендовані реферати 

1. Кабінет Міністрів України як суб’єкт здійснення зовнішньої політики держави  

2. Кабінет Міністрів – вищий орган виконавчої влади в Україні 

3. Тенденції та проблеми впровадження електронного урядування в Україні   

 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

 

1. Перед ким відповідальний та кому підконтрольний Кабінет Міністрів України? 

2. Назвіть основні завдання Кабінету Міністрів України 

3. Яких міністрів призначає Президент України? 

4. Назвіть чинний склад уряду України 

5. За яких обставин можлива відставка Кабінету Міністрів України? 

 

 

Дослідницька робота 

1. Проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у 

відносинах із Президентом України 

 

Методичні рекомендації 

Для відповіді на перше питання треба звернутися до положень Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України», відповідно до якого - Кабінет Міністрів України (Уряд України) є 

вищим органом у системі органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві 

державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою 

України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією 

України. 

 Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів України приймає 

рішення після обговорення питань на його засіданнях. 

Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової 

інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе 

суспільне значення. 

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, 

законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, 

відкритості та прозорості. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», до основних 

завдань Кабінету Міністрів України належать: 

1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України; 

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення 

сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості; 

3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі 

амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості 
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населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування; 

4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і 

виконання інших державних цільових програм; 

5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного 

потенціалу держави; 

6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління 

об’єктами державної власності відповідно до закону; 

7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, 

громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; 

9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, 

здійснення контролю за їх діяльністю. 

При відповіді на друге питання слід зазначити, що відповідно до статті 6 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» до складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр 

України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри та міністри України. 

Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням 

Президента України. Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем’єр-

міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України. 

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем’єр-міністра України 

проводиться у поіменному режимі. Рішення про призначення Прем’єр-міністра України 

приймається у формі постанови Верховної Ради України. 

Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони 

України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою 

України за поданням Прем’єр-міністра України. 

Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду 

Верховною Радою України за поданням Президента України. 

Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, у день свого призначення 

перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу.  

При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує Прем’єр-міністр 

України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України.  

Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту складення ним присяги. 

Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги зберігається в його особовій справі. 

Особа, яка у день свого призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-

міністра України) не склала присяги, вважається такою, що відмовилася від посади. Кабінет 

Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу після складення присяги не менше 

ніж двома третинами від його посадового складу. 

Прем’єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів 

України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних 

депутатів України. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї 

проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про 

схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови 

Верховної Ради України. 

 Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не 

поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу. 

Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право 

голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може бути призначена на посаду члена 

Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому 

законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопорушення, або особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на 

утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з 

дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. 
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Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою службову діяльність з 

іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу 

керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. У разі 

виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету Міністрів 

України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету Міністрів України у двадцятиденний 

строк з дня виникнення цих обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про 

відставку. 

В відповіді на третє питання потрібно зазначити, що Кабінет Міністрів України складає 

повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Заява про складення повноважень 

Кабінету Міністрів України подається Прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує його 

повноваження, та оголошується на першому пленарному засіданні новообраної Верховної Ради 

України. 

Відповідно до статті 13 Закону У країни «Про Кабінет Міністрів України» відставка Кабінету 

Міністрів України настає внаслідок: 

1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України; 

2) відставки Прем’єр-міністра України; 

3) смерті Прем’єр-міністра України. 

Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як третини від її 

конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 

та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України. 

Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як третини від її 

конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 

та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через десять днів 

після внесення пропозиції розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке 

запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України. 

Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. 

Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра України не пізніше ніж 

на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії 

Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така 

заява надійшла у міжсесійний період. 

Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку 

на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем’єр-міністра України має 

наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. 

Член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може бути звільнений з 

посади Верховною Радою України: 

1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою 

про відставку; 

2) за поданням Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та 

Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України), у тому числі у 

разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої 

перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого 

документа до примусового виконання; 

3) за поданням Президента України - Міністр закордонних справ України та Міністр оборони 

України, у тому числі у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, 

сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня 

пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання; 

4) за власною ініціативою. 

Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України 

приймається у формі постанови Верховної Ради України. 

Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України визначені в статті 116 Конституції 

України (четверте питання). 

При підготовці відповіді на п’яте питання перш за все слід зазначити що Міністерство - це 

родова назва найбільш важливих центральних органів виконавчої влади. Уперше міністерства були 
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утворені в країнах Західної Європи в ХVІ-ХVІІ ст., в Російській імперії вони були засновані 1802 р., 

а в Україні під назвою «народні секретаріати» міністерства виникли у 1917 р. 

Міністерство в Україні є головним (провідним) органом у системі центральних органів 

виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності.  

За характером компетенції міністерства поділяють на: 

 галузеві - такі, що здійснюють керівництво дорученими їм галузями (наприклад, 

освіти, юстиції, охорони здоров'я);  

 міжгалузеві - здійснюють керівництво в кількох суміжних галузях (наприклад, зв'язку, 

енергетики й електрифікації); 

 функціональні - керують певними сферами управління (наприклад, економіки, 

фінансів). 

Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства та в установленому 

порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України. У межах своїх 

повноважень міністерство організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний 

контроль за їх реалізацією. 

Важливою рисою структурної організації центральних органів виконавчої влади є наявність 

територіальних органів, які забезпечують у межах своєї компетенції виконання покладених на 

центральний орган виконавчої влади завдань в окремих адміністративно-територіальних одиницях. 

Вони становлять так звану «систему центрального органу виконавчої влади».  

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади формуються в регіонах, 

районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) 

значення та як міжрегіональні органи, повноваження яких поширюються на декілька 

адміністративно-територіальних одиниць. Ці органи можуть набувати статусу або юридичних осіб 

публічного права, або структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади. У 

першому випадку територіальні органи утворюються рішенням Кабінету Міністрів України за 

поданням відповідного міністра. У другому — рішенням міністра, керівника іншого центрального 

органу, погодженим з міністром, який спрямовує та координує роботу цього органу, та за 

погодженням із Кабінетом Міністрів України.  

 

Додаток 1 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами основних 

положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати 

матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.  

Структура реферату: 

 титульна сторінка; 

 зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми); 

 вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми); 

 основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань); 

 висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу); 

 список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному порядку, якщо 

при виконанні реферату використовувалися нормативні документи їх необхідно розміщувати на 

початку списку); 

 додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, схеми  тощо). 

Вимоги до оформлення реферату. 
Обсяг реферативної роботи має складати – 5-10 сторінок. До загального обсягу роботи не 

входять додатки та список використаних джерел.  

Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті 

обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при 

підготовці реферату. Посилання на літературне джерело ставиться у квадратних дужках вказується 

його порядковий номер у списку літератури та конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, 

дані, наприклад [8, с. 179]. 

Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах 

формату А-4 (210 х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;  
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вирівнювання - “За шириною”;  

міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);  

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); 

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.   

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 

см). 

Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати у змісті. 

Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими 

літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Заголовки розділів слід починати з 

належного відступу. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають 

арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. Титульний аркуш 

включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на титульному аркуші, як 

правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати також арабськими цифрами. 

Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати в додатках. На 

кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 

 

Модульний контроль № 2 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 24.11.2021 р. 

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам рекомендовано: 

Дати відповідь на питання, в залежності від варіанту, та надіслати іх на перевірку. 

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим матеріалом 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано дати відповідь на 

питання вашого варіанту позначене *. 

Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

Модульний контроль № 2 

з дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, сучасності 

підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту визначається першою літерою прізвища студента відповідно до наведеної 

таблиці: 

Варіант № 1 А, Д, З, П, Я 

1. Проаналізуйте організацію підготовки і проведення 

виборів Президента України. 

2. Визначте та охарактеризуйте місце Кабінету 

Міністрів України у системі органів державної влади 

України 

3. Охарактеризуйте міністерство як головний орган у 

схемі центральних органів виконавчої влади. 

4* Інститут президенства в Україні: підвищення 

ефективності управління та пошук шляхів до суспільного 

діалогу 

Варіант № 2 Г, Ж, К, Ф, Р 

1. Визначте та охарактеризуйте повноваження 

Президента України. 

2. Проаналізуйте  організацію діяльності Адміністрації 

Президента України та радників Президента України. 

3. Проаналізуйте процедуру складення повноважень та 

відставку Кабінету Міністрів України. 

4* Процедура імпічменту в Україні: проблеми  та 
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перспективи правового забезпечення 

Варіант № 3 Б, Л, С, Ш, І, О, 

1. Охарактеризуйте процедуру вступу на посаду 

Президента України. 

2. Визначте і проаналізуйте склад і порядок формування 

Кабінету Міністрів України. 

3.  Охарактеризуйте порядок дострокового припинення 

повноважень Президента України. 

4* Взаємовідносини президента України та Верховної Ради 

України у сфері формування органів публічної влади 

Варіант № 4 В, Н, У, Х, Ч, Щ 

1. Охарактеризуйте взаємодію Президента України із 

законодавчою та судовою владою. 

2. Проаналізуйте діяльність Ради національної безпеки і 

оборони як координаційного органу при Президентові 

України 

3. Визначте та охарактеризуйте конституційні 

повноваження КМУ. 

4* Конституційно-правові аспекти взаємовідносин глави 

держави і уряду у сучасних державах  

Варіант № 5 Є, М, Т, Ц, Ю 

1. Проаналізуйте організацію діяльності радників 

Президента України 

2. Охарактеризуйте взаємодію Президента України з 

Кабінетом Міністрів України. 

3. Проаналізуйте процедуру складення повноважень та 

відставку Кабінету Міністрів України. 

4*  Тенденції та проблеми впровадження електронного 

урядування в Україні  

 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту - 

oly.moshenetch@gmail.com  
Додаток 1 

Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 (210 

х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;  

вирівнювання - “За шириною”;  

міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);  

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); 

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.   

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською 

цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 
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