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Р. Кедрук . Конституційно-праовий статус Кабінету Міністрів України.
– Рукопис.
     Випускова робота магістра зі спеціальності 081 «Право». –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра теорії, історії
держави та права. Кременчук, 2018.
    Випускову роботу магістра присвячено дослідженню конституційно-
правового статусу Кабінету Міістрів України. Проблематика правового
статусу цього Вищого органу державно виконавчої влади існує на протязі
усьго розвитку Українського суспільства. Виразниками таких волевиявлень 
згідно ст. 6 Конституції України є органи різних гілок державної влади. Ці 
органи об'єднує саме влада, а в державно-правовому плані їх об'єднують 
державно-владні повноваження. Останні досить різнорідні, саме тому вони 
здійснюються не одним, а багатьма різними за своїм функціональним 
призначенням органами.

Ключові слова: Кабінет Міністрів України, центральні органи
дердавної влади, вотум недовіри урядові, взаємодія з іншими гілками
державної влади.



R. Kedruk The constitutional and legal status of the Cabinet of Ministers of
Ukraine. - The manuscript.
     Master's thesis on specialty 081 "Law". - Kremenchuk National University
named after Mikhail Ostrogradsky. Faculty of Law, Humanities and Social
Sciences. Department of Theory, History of State and Law. Kremenchug, 2018.
     Master's thesis is devoted to the study of the constitutional and legal status of
the Cabinet of Ministers of Ukraine. The issue of the legal status of this supreme
body of state executive power exists throughout the development of Ukrainian
society. Expressions of such will in accordance with Art. 6 of the Constitution of
Ukraine are organs of various branches of state power. These bodies unite power,
and in state-legal terms they are united by state-power powers. The latter are quite
heterogeneous, which is why they are implemented not by one, but by many
different organs in their functional function.

Key words: Cabinet of Ministers of Ukraine, central organs of great power, a
vote of no confidence in the government, interaction with other branches of state
power.


