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тва РФ, решение вопроса о доверии Правитель-
ству РФ (ст. 103) и другие.

Что касается судебной власти, то несомнен-
ным «ограничителем» в отношении нее вы-
ступают такие полномочия законодательной 
власти, как назначение на должность судей Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ (ст. 102).

Следует отметить, что в Конституции РФ не 
просто перечислены указанные полномочия (ма-
териальный аспект), но и механизм и условия их 
реализации (процессуальная составляющая).

Таким образом, следует констатировать, что 
нормы процессуального права строго регламен-
тируют порядок осуществления властных пол-
номочий их носителями в рамках юридических 
ограничений и определяют меру особого вида 
ответственности носителей властных полномо-
чий — процессуальной ответственности, поэ-
тому его следует рассматривать как средство ус-
тановления юридических пределов субъектов 
государственно-властной деятельности.

Научный руководитель: д. ю. н., профессор 
Г. А. Борисов.
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судових і правоохоронних органів

КОНСТИТУЦіЙНі ОСНОВИ 
ПРОКУРОРСЬКОЇ ДіЯлЬНОСТі

В умовах створення Конституційної Асам-
блеї набуває актуальності питання удоскона-
лення регламентації прокурорської діяльності 
в Основному Законі нашої держави.

Конституція України є нормативно-право-
вим актом найвищої юридичної сили по відно-
шенню до прокуратури України як до будь-яко-
го органу в нашій державі, який організується 
і діє на конституційних засадах. Поряд з цим, 
безпосередню правову регламентацію в Консти-
туції України отримали організація і діяльність 
прокуратури як органу держави.

Звертаючись до зарубіжного досвіду, необхід-
но відзначити, що далеко не в усіх державах про-
куратура має конституційно-правовий статус. 
Той факт, що український законодавець передба-
чив положення, присвячені їй, в Основному За-
коні, свідчить про вагому роль, яка відводиться 
прокуратурі в нашій державі.

В Конституції України прокуратура зга-
дується у наступних статтях: п. 25 ст. 85, що 
відносить до повноважень Верховної Ради Ук-
раїни надання згоди на призначення на посаду 
та звільнення з посади Президентом України Ге-
нерального прокурора України та висловлення 
недовіри Генеральному прокуророві України, 
що має наслідком його відставку з посади; п. 14 
ст. 92, який вказує, що виключно законами Ук-
раїни визначаються організація і діяльність про-
куратури; п. 11 ст. 106, що визначає повнова-
ження Президента України щодо призначення 
на посаду та звільнення з посади Генерального 
прокурора України; п. 5 ст. 129, що проголошує 
в якості однієї з основних засад судочинства 
підтримання державного обвинувачення в суді 
прокурором; у ст. 131, яка встановлює повно-
важення Вищої ради юстиції щодо прокурорів 
та участь представників органів прокуратури у її 
формуванні.

Крім того, в Конституції України містить-
ся окремий Розділ VII «Прокуратура». Таким 
чином, вона не віднесена ані до законодавчої 
гілки влади (яку регламентує Розділ IV «Вер-
ховна Рада України»), ані до виконавчої (Роз-
діл VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи 
виконавчої влади»), ані до судової (Розділ VIII 
«Правосуддя», Розділ XII «Конституційний 
Суд України).

При цьому порівняльно-правовий аналіз 
свідчить, що окремі розділи, присвячені проку-
ратурі, наявні лише у Конституціях Албанії, Бі-
лорусі, Угорщини, Словаччини, Таджикистану, 
Туркменістану, Узбекистану тощо. В інших де-
ржавах статті стосовно прокуратури найчастіше 
є включеними до структурних частин, які при-
свячені судовій владі (Глава VII «Судова вла-
да» Конституції Азербайджану; Глава 6 «Су-
дова влада» Конституції Вірменії; Глава шоста 
«Судова влада» Конституції Болгарії; Глава IV 
«Сутність правосуддя» Конституції Бразилії; 
Розділ VI «Про судову владу» Конституції Іс-
панії; Глава IV «Магістратура» Розділ 1 «Су-
доустрій» Конституції Італії; Розділ VII «Суди 
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і правосуддя» Конституції Казахстану; Розділ 7 
«Народний суд і Народна прокуратура» Конс-
титуції КНР; Глава 7 «Судова влада» Конститу-
ції Росії та ін.). В деяких державах прокуратура 
конституційно включена до виконавчої влади, 
наприклад, відповідно до Розділу 3 Глави V «Ви-
конавча влада» Конституції Киргизстану.

Як свідчить іноземний досвід, законодавці 
інших держав по-різному підходять до змістов-
ного наповнення розділів Конституцій, при-
свячених прокуратурі. Так, приміром, у єдиній 
присвяченій прокуратурі ст. 118 Конституції 
Литви вказується на деякі функції прокурорів. 
Конституція Македонії приділяє увагу питан-
ням служби прокурора (ст.ст. 106–107). Стат-
тя 129 Конституції Росії регламентує систему 
органів прокуратури і порядок призначення 
прокурорів, відсилаючи з інших питань до фе-
дерального закону. Натомість в інших державах 
конституційний статус прокуратури є більш де-
талізованим. Приміром, у Конституції Бразилії 
прокуратурі присвячено 3 статті, у Конституції 
КНР — 7 статей.

У Конституції України закріплено основні 
функції прокуратури, порядок призначення на 
посаду Генерального прокурора України та його 
звільнення. Також передбачено, що «організа-
ція і порядок діяльності органів прокуратури 
України визначаються законом», тобто з усіх 
інших питань Конституція відсилає до Закону 
України «Про прокуратуру». Крім Розділу VІІ, 
у Конституції України прокуратурі присвячено 
п. 9 Перехідних положень, що також стосується 
функцій прокуратури.

Розглядаючи вказані положення, необхідно 
відзначити, що загалом закріплення у Консти-
туції України системи функцій прокуратури не 
є доцільним. Адже функції з часом можуть змі-
нюватися, в той час як Основний Закон держа-
ви має підвищену стабільність, і, таким чином, 
на певному етапі еволюції прокурорських пра-
вовідносин може обмежувати потенціал проку-
ратури по виконанню покладених на неї завдань. 
Тому на рівні Конституції більш доцільно було б 
передбачити мету і завдання прокуратури, тоді 
як визначення конкретних функцій має бути 
прерогативою Закону «Про прокуратуру».

Крім того, потребує розв’язання проблема 
збереження за прокуратурою функцій, закріпле-
них у п. 9 Перехідних положень в якості тимча-
сових, які, проте, повною мірою реалізуються 

уже протягом більш ніж 15 років після прийнят-
тя Конституції.

Також на рівні Конституції має бути вирі-
шено питання щодо місця прокуратури серед 
гілок державної влади, оскільки її сучасне само-
стійне і незалежне положення у системі органів 
державної влади суперечить ст. 6 Конститу-
ції України, яка передбачає, що державна влада 
в Україні здійснюється на засадах її поділу на за-
конодавчу, виконавчу та судову. Тому необхідно 
або включити прокуратуру до відповідних роз-
ділів, присвячених іншим гілкам влади, або до-
датково передбачити в Конституції України чет-
верту, контрольну гілку влади, і присвятити їй 
окремий розділ, де і визначити конституційний 
статус органів прокуратури, Конституційного 
Суду України, Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини, Рахункової палати та інших ор-
ганів, які мають контрольні функції і не можуть 
бути віднесені до жодної з існуючих трьох гілок 
влади.

Лейба Олена Анатоліївна 
НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», 
студент, факультет підготовки кадрів 
для Міністерства юстиції України, 
3 курс, 5 група

КОНСТИТУЦіЙНИЙ СУДОВИЙ КОНТРОлЬ

Актуальність обраної теми зумовлюється 
необхідністю дослідження конституційно-пра-
вових засобів забезпечення законності і додер-
жання прав і свобод громадян, одним з найваж-
ливіших серед яких виступає конституційний 
судовий контроль.

Конституційний контроль в сучасних умо-
вах є досить дієвою гарантію в реалізації норм 
Конституції. Однак в правовій науці відсутня 
єдність у розумінні конституційного контролю. 
Так, по-різному визначається поняття консти-
туційного судового контролю. Зокрема, в широ-
кому розумінні його визначають як діяльність 
державних органів і посадових осіб, що спря-
мована на застосування нормативно-правових 
актів, завдяки чому здійснюється з’ясування їх 
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