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1. Компетенція Президента України 
 

Компетенція Президента України – це сукупність визначених Конституцією та законами 

України предметів відання та повноважень, якими Президент України наділяється з метою 

забезпечення реалізації його функцій як глави держави. 

Повноваження Президента України – це конкретні права та обов’язки глави держави з 

вирішення питань, віднесених до його відання. 

Повноваження Президента України можна систематизувати за такими групами: 

Представницькі повноваження – повноваження із представництва держави у 

внутрішньо- та зовнішньополітичних відносинах. 

Президент України та Верховна Рада України здійснюють різні конституційні функції, і 

компетенція Президента України не конкурує з компетенцією парламенту: Конституція 

України, керуючись принципом поділу влад, чітко розмежовує сфери їх повноважень.  

Одночасно Президент України згідно з Конституцією України є суб'єктом законодавчого 

процесу і здійснює відповідні повноваження у відношенні до Верховної Ради України та в сфері 

законодавчої влади. 

Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади. 

Не входячи безпосередньо до виконавчої гілки влади, Президент України, водночас, 

наділяється Конституцією України певними повноваженнями по відношенню до Кабінету 

Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які характеризують його "особливі 

зв'язки" з виконавчою владою. 

Повноваження Президента України в сфері судової влади. 

Згідно з принципом поділу влад та незалежності судів Президент України не може 

втручатися в діяльність судових органів, проте він активно взаємодіє з цими органами, 

здійснюючи при цьому певні установчі функції. Це знаходить свій вияв в його повноваженнях, 

пов'язаних з формуванням органів судової влади. 

Повноваження Президента України в сфері національної безпеки, оборони та військової 

політики. 

Безпека країни являє собою стан захищеності життєво важливих інтересів громадян, 

суспільства та його інститутів від зовнішніх та внутрішніх загроз. Відповідно, до основних 

об'єктів безпеки в літературі відносять: права і свободи людини і громадянина; матеріальні та 

духовні цінності суспільства; конституційний лад; суверенітет та територіальну цілісність 

держави; довкілля тощо. 

Повноваження Президента України з формування органів та призначення посадових 

осіб. 

Президент України бере участь у формуванні органів, які безпосередньо не належать до 

виконавчої та судової гілок влади. Він, зокрема: 

- призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального 

прокурора України; 

- призначає половину складу Ради Національного банку України; 

- призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 

Інші повноваження Президента України. 

Конституція України відносить до компетенції Президента України деякі інші повноваження, 

необхідні для здійснення функцій глави держави. Так, Президент України: 

- присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і 

класні чини; 

- нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; 



- вирішує питання громадянства, приймає рішення про прийняття до громадянства України та 

припинення громадянства України; 

- приймає рішення про надання притулку в Україні; 

- створює в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. 

від конституційного складу парламенту. 

 

2. Апарат Президента України  

 
Президент України не може передавати іншим особам або органам свої повноваження. Для 

здійснення своїх повноважень він створює у межах коштів, передбачених Державним 

бюджетом України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Саме на ці 

структури і покладаються повноваження щодо організації його роботи.  

До таких органів і служб відносять: а) Офіс Президента України; б) консультативні, дорадчі та 

інші допоміжні органи і служби. 

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, утвореним 

Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України. 

Офіс у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, 

укладеними в установленому порядку, цим Положенням, а також розпорядженнями Керівника 

Офісу Президента України та наказами Керівника Апарату Офісу Президента України. 

Основними завданнями Офісу є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, 

експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України 

визначених Конституцією України повноважень. 

До складу Офісу входять: Керівник Офісу Президента України; заступники Керівника 

Офісу Президента України; Керівник Апарату Офісу Президента України; Перший помічник 

Президента України; радники Президента України; радники - уповноважені Президента 

України; Прес-секретар Президента України; представники Президента України; Кабінет 

Президента України; Кабінет Керівника Офісу Президента України; служби; директорати; 

департаменти. 

Кабінет Президента України, Кабінет Керівника Офісу Президента України, служби, 

директорати та департаменти є самостійними структурними підрозділами Офісу. 

3. Акти Президента України 

 
Згідно з ч. 2 ст. 106 Конституції України Президент України видає акти у формі указів і 

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

Президента України мають підзаконний характер: вони видаються на основі Конституції і 

законів України. 

Указ – це правовий акт глави держави, який видається з найбільш важливих питань, 

віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний 

(правозастосовчий характер). Нормативні укази стосуються невизначеного кола фізичних та 

юридичних осіб і мають довгострокову дію. Ненормативні укази мають індивідуальне 

значення. 
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Розпорядження – ненормативний акт глави держави, який має індивідуальний 

організаційний характер. 

Згідно з зазначеним Положенням розпорядженнями Президента України оформляються 

рішення про: 

1) надання доручень, рекомендацій щодо здійснення заходів, розгляду, вирішення питань, 

рішення про підтримку Президентом України культурно-мистецьких та інших заходів (крім 

рішень, які оформляються указами); 

2) проведення переговорів, підписання міжнародних договорів України, надання повноважень 

на ведення переговорів, на підписання міжнародних договорів України, відповідних директив 

делегації чи представникові України; 

3) оперативні, організаційні і кадрові питання (крім рішень, які оформляються указами); 

4) призначення на посади та звільнення з посад помічників, референтів Президента України; 

5) внесення змін до розпоряджень Президента України, визнання такими, що втратили 

чинність, розпоряджень Президента України; 

6) винесення на обговорення громадськості проектів законів, які передбачаються для внесення  

З огляду на наведене, Президент України відіграє надзвичайно важливу роль у 

функціонуванні всього державного механізму. Адже його компетенція пронизує всі напрями 

діяльності держави і стосується фактично всіх органів державної влади. Проте, нині в Україні 

триває конституційна реформа, яка, в тому числі, спрямована на удосконалення конституційно-

правового статусу Президента України. 

 

Викладач ____________Панченко Л.О.  

  

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати Закони України: « Про вибори Президента Україні», «Про відновлення дії 

окремих положень Конституції України», « Про очищення влади» , Положення про Офіс 

Президента України, затверджене Указом Президента України від 25.06.2019. № 

436/2019 

2. Опрацювати питання самостійної роботи. 

3. Підготуватися до семінарського заняття №19. Тема: «Конституційно-правові засади 

статусу Президента України»  

 


