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Тема дисципліни: Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади 

 
Семінарське заняття 20 

Тема: Компетенція Кабінету Міністрів України. Постанови та 

розпорядження  Кабінету Міністрів України 

 

План 

1. Визначте і охарактеризуйте місце Кабінету міністрів України в 

державному механізмі України 

2. Проаналізуйте порядок формування, склад і структуру Кабінету 

міністрів України 

3. Охарактеризуйте повноваження та акти Кабінету міністрів України 

4. Охарактеризуйте процедуру складення повноважень та відставку 

Кабінету Міністрів України 

5. Охарактеризуйте міністерство як головний орган у схемі центральних 

органів виконавчої влади 
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Рекомендовані реферати 

1. Конституційно-правова відповідальність уряду  

2.  Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні 

3. Програма діяльності уряду 

 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «виконавча влада» 

2. Яких міністрів призначає Президент України? 

3. Які органи утворюють систему органів виконавчої влади? 

4. Назвіть ознаки КМУ 

5. Назвіть склад КМУ 

 

 

Дослідницька робота 

1. Проблематика взаємовідносин між oргaнами викoнaвчoї влaди та 

громадськістю 

2. Виконавча влада зарубіжних країн 

 

Методичні рекомендації 

В першому питанні передусім потрібно зазначити що виконавча влада - це одна 

з гілок державної влади, основним призначенням якої є організація виконання законів 

та інших нормативно-правових актів, реалізація внутрішньої та зовнішньої політики 

держави, охорона прав і свобод людини і громадянина, що здійснюється через 

побудовану на принципі вертикальної підпорядкованості систему спеціально 

створюваних і наділених відповідною компетенцією органів. 

Особливості статусу органів виконавчої влади у кожній конкретній країні 

обумовлені певними факторами, до яких можна віднести: форму правління держави, 

форму територіального устрою, політичний режим, національну виборчу систему та 

електоральну культуру громадян, особисті якості (харизматичність) прем'єр-міністра, 

історичні умови формування конституційного законодавства та стан національної 

політичної системи. 

Систему органів виконавчої влади в Україні утворюють: 

 Кабінет Міністрів України, що є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади згідно зі ст. 113 КУ; 

 центральні органи виконавчої влади, до яких за Законом України "Про 

центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011 р. належать міністерства України 

та інші центральні органи виконавчої влади (служби, агентства, інспекції, центральні 

органи виконавчої влади зі спеціальним статусом); 
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 місцеві державні адміністрації, що здійснюють виконавчу владу в областях 

і районах, містах Києві та Севастополі. Крім того, до цього рівня належать органи 

спеціальної (галузевої та функціональної компетенції), які безпосередньо 

підпорядковані як центральним органам виконавчої влади, так і відповідним місцевим 

органам виконавчої влади, територіальні органи (у разі їх утворення).  

Отже, виконавча влада є одним із центрів політичної влади; вона є підзаконною, 

тобто спрямованою на виконання законів та інших актів законодавства, визначених 

конституцією держави; універсальною за обсягом повноважень з точки зору предметів 

відання; побудована на принципі вертикальної підпорядкованості; характеризується 

безперервністю діяльності. 

При відповіді на друге питання перш за все потрібно дати визначення Кабінету 

Міністрів України - це загальнодержавний, постійно діючий, призначуваний, 

колегіальний орган загальної компетенції, вищий орган виконавчої влади в Україні, 

який відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, 

підзвітний Верховній Раді України та підконтрольний і підзвітний перед нею. 

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. 

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства 

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

відповідальності, відкритості та прозорості. 

Відповідно до ст. 114 Конституції України та ст. 6 ЗУ «Про Кабінет Міністрів 

України» до складу Кабінету Міністрів України входять: 

 Прем’єр-міністр України;  

 Перший віце-прем’єр-міністр України;  

 віце-прем’єр-міністри; 

 міністри України. 

Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету 

Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем’єр-

міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів 

України. 

Згідно з ст. 7 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» 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 



4 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, 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. 

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. 

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

поданням Президента 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. 

Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту складення ним 

присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги зберігається в 

його особовій справі. 

Для відповіді на третє питання необхідно звернутися до положень Розділу V 

ЗУ «Про Кабінет Міністрів України», відповідно до якого  Кабінет Міністрів України 

спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах 

суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед 

Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому. Питання діяльності 

міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри. 

Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до 

складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністрами. 

Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади представляють 

відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи. 

Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у 

Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України за обґрунтованим поданням керівника центрального 

органу виконавчої влади визначає кількість заступників такого керівника. Кабінет 

Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади повністю чи в окремій частині. 
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Зазначені повноваження Кабінету Міністрів України не поширюються на 

рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що видаються 

ними у процесі здійснення повноважень з управління корпоративними правами, що 

належать державі у статутних капіталах суб’єктів господарювання, які діють на 

підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу, а 

також юридичних осіб, що володіють корпоративними правами у таких суб’єктах 

господарювання. 

Відповідно до статті 49 Закону України  «Про Кабінет Міністрів України» 

Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, 

актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до 

Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання акти - постанови і 

розпорядження. 

Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі 

постанов Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України з 

організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі 

розпоряджень Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України підписує 

Прем’єр-міністр України. 

Процедура складення повноважень та відставки Кабінету Міністрів України 

(четверте питання) регламентується нормами Розділу ІІІ Закону України «Про 

Кабінет Міністрів». 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. 

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. 

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

наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. 

Повноваження Прем’єр-міністра України у разі його смерті припиняються з дня 

смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.  Припинення повноважень Прем’єр-

міністра України у разі його смерті має наслідком відставку всього складу Кабінету 

Міністрів України. 

В п’ятому питанні треба зазначити що систему центральних органів 

виконавчої влади складають міністерства України (далі - міністерства) та інші 

центральні органи виконавчої влади. Система центральних органів виконавчої влади є 

складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів 

України. 

Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній 

чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі 

функції з реалізації державної політики. Повноваження міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади поширюються на всю територію держави. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом 

Міністрів України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України 

Конституцією та законами України. 

Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є: 

1) забезпечення нормативно-правового регулювання; 

2) визначення пріоритетних напрямів розвитку; 

3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики; 

4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій 

щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд 

Президентові України та Кабінету Міністрів України; 

4-1) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні; 

5) здійснення інших завдань, визначених законами 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); 



7 

 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;  

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. 
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