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ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ  

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 5 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 

1.2 Для 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 

2. Пройти онлайн тест за посиланням яке буде надіслано вам в чат 

відеоконференції 
 

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. 

 

 

 

 

 

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


2 

Тема дисципліни: Організація роботи Президента України 

Семінарське заняття 5 

 

Тема: Організація роботи Президента України 

План 

1. Охарактеризуйте порядок підготовки і проведення виборів Президента 

України 

2. Проаналізуйте процедуру вступу Президента України на посаду 

3. Визначте повноваження Президента України 

4. Охарактеризуйте порядок дострокового припинення повноважень 

Президента України 

5. Проаналізуйте діяльність Ради національної безпеки і оборони як 

координаційного органу при Президентові України 

 

 

Література 

Базова: 

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

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

2. Закон України «Про вибори Президента України» від 05 березня 1999 року 

// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №  474-XIV (зі змінами і доповненнями). 

3. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року 

// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - 1932-IV (зі змінами і доповненнями). 

4. Закон України « Про Раду національної безпеки і оборони України» від  05 

березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - 183/98-ВР (зі змінами 

і доповненнями). 

5. Регламент Верховної Ради України від 10 лютого 2010 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2010. - № 1861-VI (зі змінами і доповненнями). 

Допоміжна 

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 

вибори, інавгурація, повноваження, імпічмент, промова, центральна виборча комісія 
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Рекомендовані реферати 

1. Можливі моделі розвитку інституту президентства в Україні 

2. Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та 

пошук шляхів до суспільного діалогу 

3. Контрольні повноваження президента України у сфері національної безпеки: 

проблеми і перспективи 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Назвіть вимоги до кандидата на пост Президента України 

2. Коли відбуваються чергові вибори на пост Президента України? 

3. Дайте визначення поняттю «інавгурація» 

4. Хто приводить президента до присяги? 

5. Назвіть офіційні символи влади Президента 

  

 

Дослідницька робота 

1. Еволюція інституту президентства в політичній історії України 

2. Процедура імпічменту в Україні: проблеми  та перспективи правового 

забезпечення 

3. Аналіз стану законодавчої бази про вибори Президента України: напрямки 

та шляхи удосконалення згідно з рекомендаціями місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження 

за виборами та Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської 

комісії) 

 

Методичні рекомендації 

Для відповіді на перше питання треба звернутися до положень статті 103 

Конституції, яка визначає що Президент обирається громадянами України на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком 

на п'ять років. Підготовка і проведення виборів регулюються Конституцією, законами 

України «Про вибори Президента України», «Про Центральну виборчу комісію» 

Президентом України може бути обраний: 

 громадянин України;  

 на день виборів досяг тридцяти п'яти років; 

  має право голосу; 

 володіє державною мовою; 

 проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. 

Не може бути висунутий кандидатом на цей пост громадянин, який має 

судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в 

установленому законом порядку. 
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Відповідно до статті 76 Виборчого кодексу України  існують такі види виборів 

Президента: 

 Чергові вибори - проводяться у зв'язку із закінченням конституційного 

строку повноважень Президента України. Відбуваються в останню неділю 

березняп’ятого року повноважень Президента України. Верховна Рада України 

призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за сто днів до дня виборів. 

Верховна Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення 

чергових виборів Президента України у засобах масової інформації. Виборчий процес 

чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня 

голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу 

шляхом прийняття рішення не пізніш як за дев’яносто один день до дня голосування. 

 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: 

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. 

Вибори Президента в Україні можуть проходити в 2 тури, у випадку якщо після 

першого туру жодний з кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів. 

В другому питанні слід зазначити що Новообраний Президент вступає на 

посаду не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення ЦВК результатів 

виборів ( і не пізніше ніж через 5 днів у випадку проведення позачергових виборів) і 

набуває повноважень з моменту складення на урочистому засіданні парламенту 

присяги Українському народові, текст якої міститься в Конституції України. 

Президент вступає на посаду шляхом інавгурації.  

Інавгурація (від лат. inauguro — посвячую) — це урочиста церемонія вступу на 

пост глави держави. як правило, ця церемонія відбувається на спеціальному засіданні 

парламенту.  

Приведення Президента України до присяги здійснює голова Конституційного 

суду України. Він повідомляє стосовно виконання новообраним президентом України 

усіх конституційних вимог щодо несумісності з посадою глави держави та відсутності 

інших обставин, що унеможливлюють складення ним присяги, запрошує до трибуни 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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новообраного президента України, вручає йому текст присяги Українському народові, 

визначений Конституцією України. 

Новообраний Президент України, поклавши руку на Конституцію України, 

проголошує присягу Українському народові, підписує її текст і передає голові 

Конституційного суду. 

Після складення новообраним Президентом України присяги голова 

Конституційного суду України оголошує про те, що новообраний Президент України 

склав присягу Українському народові відповідно до ст. 104 Конституції України і 

вступив на пост Президента України. Голова Конституційного суду передає 

головуючому на урочистому засіданні Верховної ради текст присяги Українському 

народові, підписаний новообраним Президентом України. 

Голова ЦВК вручає новообраному Президентові України посвідчення 

Президента України, а голова Конституційного суду — офіційні символи влади 

Президента: 

 Прапор (штандарт) Президента України 

 Знак Президента України 

 Гербова Печатка Президента України 

  Булава Президента України 

Після цього Президент України з парламентської трибуни проголошує звернення 

до Українського народу (інавгураційну промову). 

Для відповіді на третє питання слід звернутися до положень статті 106 

Конституції України яка безпосередньо визначає повноваження Президента України. 

Для відповіді на четверте питання студентам слід пам’ятати 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)»  

Відповідно до статті 1 вищевказаного закону Усунення Президента України з 

поста в порядку імпічменту (далі - імпічмент) є способом притягнення Президента 
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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. 

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

відповідно до статті 107 Конституції України - Рада національної безпеки і оборони 

України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при 

Президентові України. Рада національної безпеки і оборони України координує і 

контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і 

оборони. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. 

Також слід пам’ятати що діяльність РНБО регулюється ЗУ «Про Раду 

національної безпеки і оборони України», даний Закон визначає функції, компетенцію, 

склад та компетенцію РНБО. 

 

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). 
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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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