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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Організація роботи Президента України. 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Правовий статус Президента України в системі органів державної влади.. 

2. Організація підготовки і проведення виборів Президента України. 

3. Організація роботи Президента України. 

4. Організація роботи Адміністрації Президента України. 

5. Взаємодія Президента України з органами законодавчої, виконавчої, судової 

влади та з органами місцевого самоврядування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

глава держави; президент; імпічмент; промульгація; контрасигнатура; 

Адміністрація Президента України; право вето; акти Президента України; Рада 

національної безпеки і оборони України. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. - Х.: Право, 

2005. - 256 с. 

2. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та 

місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – К.: 

Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. - 672 с. 

3. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве 

самоврядування в Україні: Підручник. - 2-е вид., перероб і доп. – К.: Юрінком 

Інтер, 2007. - 502 с. 

4. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та 

організаційно–правові питання: Навч. посіб.– К.: Алерта, 2005. – 144 с 

5. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Служба в органах місцевого самоврядування: 

Науково-практичний коментар. Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2005. – 

212 с. 

6. Муніципальне право України: Підр. / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. 

Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 c. 

7. Серьогін В.О., Серьогіна С.Г. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні. Частина Загальна. - Харків: Шрих, 2000. 

8. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні / За заг.ред. Тодики О.М. Підручник. – Харків: Вид-

во Нац. ун-ту внутр.справ, 2002 – 672 с. 
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ТЕМА 4. Організація роботи органів виконавчої влади в Україні. 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Організація роботи Кабінету Міністрів України при здійсненні його 

повноважень. 

2. Організація роботи апарату Кабінету Міністрів України. 

3. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших центральних 

органів виконавчої влади. 

4. Організація роботи місцевих державних адміністрацій. Акти центральних 

органів виконавчої влади. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

органи виконавчої влади, Кабінет Міністрів України, міністерства, державні 

комітети, державні служби, місцеві державні адміністрації, акти центральних 

органів державної виконавчої влади, акти місцевих органів державної влади. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. - Х.: Право, 

2005. - 256 с. 

2. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та 

місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – К.: 

Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. - 672 с. 

3. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве 

самоврядування в Україні: Підручник. - 2-е вид., перероб і доп. – К.: Юрінком 

Інтер, 2007. - 502 с. 

4. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та 

організаційно–правові питання: Навч. посіб.– К.: Алерта, 2005. – 144 с 

5. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Служба в органах місцевого самоврядування: 

Науково-практичний коментар. Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2005. – 

212 с. 

6. Муніципальне право України: Підр. / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. 

Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 c. 

7. Серьогін В.О., Серьогіна С.Г. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні. Частина Загальна. - Харків: Шрих, 2000. 

8. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні / За заг.ред. Тодики О.М. Підручник. – Харків: Вид-

во Нац. ун-ту внутр.справ, 2002 – 672 с. 

9. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів як процесуальна 

форма закріплення його рішень // Право України. – 2012. − № 11-12. – С. 279 - 

286. 

10. Шатіло В. Органи виконавчої влади у структурі конституційного 

механізму державної влади // Право України. – 2012. − № 8. – С. 341. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 
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Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню; розуміє зміст принципу поділу 
державної влади, наводячи приклади з чинного законодавства та практики 
державного будівництва, критично їх оцінює, висловлює і обґрунтовує  
власну думку щодо організації діяльності глави держави та органів 
виконавчої влади, наводить аргументи на її підтвердження, що ґрунтуються 
на системному знанні теоретичних положень чинного законодавства і 
практики його реалізації. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. 

4 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню; розуміє зміст принципу поділу 
державної влади, наводячи приклади з чинного законодавства та практики 
державного будівництва; виконує завдання, однак допускає неточності; 
висловлює власну думку щодо організації діяльності глави держави та 
органів виконавчої влади. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

3 

Слухач дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює дефініції  
і пояснює зміст понять, що підлягають засвоєнню; розуміє зміст принципу 
поділу державної влади, наводячи приклади з чинного законодавства. 

2 

Слухач дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, відтворює 
дефініції понять, що підлягають засвоєнню; відтворює зміст принципу 
поділу державної влади; завдання виконує з неістотними помилками; не 
наводить приклади з практики державотворення. 

1 
Слухач не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 
розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 


