
Лекція № 6/12 

Тема : Організація роботи Президента України 

 

Презентація до даної лекції за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/12HlGnxDXTbRfH_1HilC8Vx_Rx

S5x5WCx?usp=sharing 

План: 

1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України 

(рекомендовано переглянути відео за наступними посиланнями 

https://www.youtube.com/watch?v=rohTvhEjZys 

2. Вступ на посаду Президента України  (рекомендовано переглянути відео за 

посиланням на google диску 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z2BTpv0AGEcOVqRNtH1leFoBGNoF8MvK?usp=s

haring 

3. Повноваження Президента України. 

 

 

Самостійна робота № 6 

1. Порядок дострокового припинення повноважень Президента України (ст. 

108-111 Конституції України; Р.V, Гл.30 Регламенту) (рекомендовано переглянути відео 

за наступними посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=cG96v-6l9Qk 
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1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України 
 

Згідно зі ст.103 Конституції, 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. 

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. 

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Вибори Президента в Україні можуть проходити в 2 тури, у випадку якщо після 

першого туру жодний з кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів. 

Відповідно до ст. 85 ЗУ «Про вибори Президента України» - повторне 

голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після 

дня 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. 

Реєстрацію кандидатів на пост Президента України здійснює ЦВК. Перед 

реєстрацією партія (партії, що входять до блоку), яка висунула кандидата, або сам 

кандидат має внести грошову заставу в розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень 

на спеціальний рахунок ЦВК (ст. 49 ЗУ «Про вибори Президента України»). Грошова 

застава повертається суб’єкту її внесення (партії чи кандидату на пост Президента 

України) у разі, якщо відповідного кандидата визнано обраним Президентом України або 

включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. В інших випадках 

грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України. 

Голосування проводиться тільки в день виборів або в день повторного 

голосування з 8.00 до 20.00. На закордонних виборчих дільницях голосування 

проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці. 

Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який 

одержав на виборах більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. 

За підсумками повторного голосування обраним вважається кандидат, що отримав 

більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.  

Згідно з ст. 84 ЗУ «Про вибори Президента України» - ЦВК на своєму засіданні 

протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх 

протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування встановлює 

результати виборів Президента України, про що складає протокол. 

Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є 

опублікування результатів виборів Президента України у газетах "Голос України" 

та "Урядовий кур’єр" із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента 

України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця 

проживання, партійності, суб’єкта висування. 

Офіційне оголошення результатів виборів Президента України є підставою для 

звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та 

прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної 

Президентом України. 
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2. Вступ на посаду Президента України 
 

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 

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). 

 

3. Повноваження Президента України 
 

Відповідно до Конституції України (ст. 106) Президент України: 



5 
 

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво 

держави; 

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 

посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні 

договори України; 

4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших 

державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти 

дипломатичних представників іноземних держав; 

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України 

відповідно до статті 156 КУ, проголошує всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою; 

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені 

цією Конституцією; 

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією 

Конституцією; 

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, 

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення 

Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на 

п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони 

України, Міністра закордонних справ України; 

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України 

Генерального прокурора; 

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного 

банку України; 

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; 

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та 

звільнення з посади Голови Служби безпеки України; 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій 

Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності; 

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на 

посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових 

формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4934
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19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у 

разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил 

України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; 

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію 

та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, 

небезпеки державній незалежності України; 

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її 

місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості 

України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих 

рішень Верховною Радою України; 

22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України; 

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі 

спеціальні звання і класні чини; 

25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та 

нагороджує ними; 

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення 

громадянства України, про надання притулку в Україні; 

27) здійснює помилування; 

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для 

здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і 

служби; 

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім 

законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на 

повторний розгляд Верховної Ради України; 

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. 

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або 

органам. 

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає 

укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. 

 


