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Лекція № 16/19 

Тема :Конституційно-правовий статус Президента України 

 

План: 

1. Поняття глави держави та його місце в механізмі державної влади  

2. Порядок обрання Президента України 

3. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента 

України 

 

Самостійна робота № 6 (16) 

1. Повноваження Президента України (ст. 106 Конституції України) 
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1. Поняття глави держави та його місце в механізмі державної влади 

Одним із найважливіших елементів державного механізму є глава держави. Термін "глава 

держави" вперше був застосований у ст. 14 французької Конституційної хартії від 4 червня 1814 р. 

На сьогодні термін "глава держави" використовується для означення конституційного органу 

і водночас вищої посадової особи держави. Як правило, це одноосібний орган загальної 

компетенції, один із вищих органів державної влади. 

Глава держави - це найвища посадова особа держави і водночас конституційний орган, 

який займає найвище місце в системі органів державної влади, здійснює верховне 

представництво у внутрішній і зовнішній політиці, є символом державності та національної 

єдності. 

У різних країнах роль, функції, повноваження і значення глави держави значно 

відрізняються один від одного. 

У конституціях багатьох країн визначено, що: 

- по-перше, глава держави структурно не належить до жодної гілки державної влади. 
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- по-друге, глава держави структурно належить до органів законодавчої та виконавчої влади. 

по-третє, глава держави структурно належить до органів виконавчої влади. 

по-четверте, глава держави є символом влади та держави, і не наділений реальними 

повноваженнями. 

Інститут глави держави постійно еволюціонує. Це призвело до того, що термін "глава 

держави" вже не дає можливості у повному обсязі охарактеризувати сутність, функції та 

компетенцію цього органу, який на відміну від парламенту (який в усіх країнах є вищим 

представницьким і законодавчим органом) виконує різні функції й наділений різним правовим 

статусом. 

Отже, виходячи із зазначеного, можна констатувати, що у більшості сучасних країнах 

функціонує одноосібний глава держави, конституційний статус якого залежить від форми 

державного правління, прийнятій в тій чи іншій країни, характеру існуючого в країні політичного 

режиму, а також від інших обставин, у тому числі від звичаїв і традицій. Наприклад, в Україні 

Президент як Глава держави поєднує відразу три статуси: представника держави у внутрішньо - та 

зовнішньополітичних відносинах, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України і 

керівника зовнішньополітичної діяльності. 

 

2. Порядок обрання Президента України 

Відповідно до статті 103 Конституції України - Президент України обирається громадянами 

України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування 

строком на п'ять років. 

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти 

років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та 

володіє державною мовою. 

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд. 

Ст. 15 ЗУ «Про вибори Президента» визначає такі види виборів Президента: 

 Чергові вибори - проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку 

повноважень Президента України. Відбуваються в останню неділю березня п’ятого року 

повноважень Президента України. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента 

України не пізніш як за сто днів до дня виборів. 

 Позачергові вибори- проводяться у зв’язку з прийняттям відповідної постанови 

Верховної Ради України. Відбуваються в останню неділю дев’яностоденного строку з дня їх 

призначення Верховною Радою України. 

 Повторні вибори Президента України проводяться у випадках: 
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1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів 

на пост Президента України і жодного з них не було обрано; 

11) у разі коли після закінчення строку реєстрації кандидатів на пост Президента України не 

зареєстровано жодного кандидата; 

2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня 

виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури; 

3) у разі коли вибори Президента України визнані такими, що не відбулися; 

4) якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, 

встановлені Конституцією України та ЗУ «Про вибори Президента України». 

Відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови 

Верховної Ради України про призначення повторних виборів. 

До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на 

пост Президента України, які у підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу 

кількість голосів. 

Підготовку і проведення виборів глави держави здійснюють Центральна виборча комісія, 

територіальні й дільничні виборчі комісії. 

 

3. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень 

Президента України 

 

Президент України обирається строком на п'ять років. Його повноваження, як правило, 

припиняються після закінчення цього терміну. Президент України виконує свої повноваження до 

вступу на пост новообраного Президента України. 

Водночас можливе дострокове припинення повноважень Президента України за наявності 

підстав, передбачених Конституцією України і додержання конституційно визначеної процедури. 

Відповідно до ст. 108 Конституції України підстави дострокового припинення 

повноважень Президента України є:  

1) відставка - набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку 

на засіданні Верховної Ради України.; 

2) неспроможність виконання свої повноваження за станом здоров'я - має бути встановлена 

на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її 

конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням 

Верховної Ради України, і медичного висновку; 

3) усунення з поста в порядку імпічменту – 10 вересня 2019  року був прийнятий ЗУ «Про 

особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)»  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


4 
Відповідно до статті 1 вищевказаного закону Усунення Президента України з поста в 

порядку імпічменту (далі - імпічмент) є способом притягнення Президента України до 

конституційної відповідальності. Імпічмент є позасудовим конституційним процесом, за змістом 

якого Верховна Рада України у разі вчинення державної зради або іншого злочину Президентом 

України може достроково припинити його повноваження, усунувши з поста. 

4) смерть. 

У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його 

обов’язків на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на 

Голову Верховної Ради України. 

Обов'язки Президента України Голова Верховної Ради України має виконувати до 90 днів, 

оскільки за Конституцією України {ч. 5 ст. 103) протягом цього періоду мають бути проведені 

вибори нового Президента України. 

 

Завдання студентам: 

1. Самостійно опрацювати питання самостійної роботи, використовуючи рекомендовані 

джере. 

 

 

Викладач _________________Панченко Л.О. 


