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Дйя лаибійщх нмвлмгм ж’япувалля 
ыозгзфлмгм жкіпру ра кдталіжків су-
лкуімлувалля кмлпрзрууіилмгм ноава 
у пуфаплзт укмват имгм ілрдолауім-
лайіжауії лдмбтіглзк ра баеалзк є 
воатувалля іпрмозкм-ноавмвмгм гмп-
вігу як Укоаїлз, рак пакм ілхзт коа-
їл пвіру цмгм смокувалля гмкрозлз 
кмлпрзрууімлайіжку як пупнійщлм-
нмйірзфлмгм ра сіймпмспщкм-
ноавмвмгм явзца гіиплмпрі ра вігнм-
віглмї роалпсмокауії нодгкдру кмл-
прзрууіилм-ноавмвмгм одгуйывалля у 
оіжлі ндоімгз имгм кмгдоліжауії. 

Як ймгіфлм нознупрзрз у жажла-
фдлмку кмлрдкпрі, нмродба в угмпкм-
лайдллі ра номгодпзвлмку омжвзрку 
кмлпрзрууіилм-ноавмвзт нозлузнів 
ра лмок нмв’яжала ж жагайщлзк пралм-
вйдлляк драну кмлпрзрууімлайіжку в 
іпрмоії ноава ра нозилярряк ндохзт 
пвірмвзт кмлпрзрууіи. 

Сдодг укоаїлпщкзт вфдлзт ном-
бйдкак пралмвйдлля ра омжвзрку гмк-
розлз кмлпрзрууімлайіжку нозгійя-
йапя увага в ноауят ракзт уфдлзт, як 
М. О. Баикуоармв, М. В. Буомкдлпщ-
кзи, Ю. О. Вмймхзл, В. І. Євілрмв, 
Ю. М. Каніуа, М. І. Кмжыбоа, О. Л. Км-

нзйдлкм, А. Р. Коупял, В. Ф. Пмгм-
оійкм, В. М. Шанмвай, С. В. Шдвфук, 
Ю. С. Шдкхуфдлкм ра іл.  

Мдрмы праррі є омжкозрря мпмб-
йзвмпрди пралмвйдлля ра омжвзрку 
гмкрозлз кмлпрзрууімлайіжку в іпрм-
озкм-ноавмвмку кмлрдкпрі. 

За вйуфлзк взоажмк номсдпмоа 
А. Шаим, кмлпрзрууімлайіжк явйяє 
пмбмы пукунліпрщ нозлузнів, нмоягмк 
гіяйщлмпрі ра ілпрзрууіилзт кдталіж-
ків, які роагзуіилм взкмозпрмвуырщ-
пя ж кдрмы мбкдедлля гдоеавлмї 
вйагз [1]. Такзк фзлмк, кмлпрзрууі-
млайіжк є кмкнйдкпмк ігди, нозлуз-
нів ра нмоягку гіяйщлмпрі, в мплмві 
якзт йдезрщ номпра кмлуднуія, цм 
вйага гдоеавз ґоулруєрщпя ла ноаві 
(кмлпрзрууії) ра мглмфаплм лды мб-
кдеуєрщпя.  

Оред, кмлпрзрууімлайіжк могалі-
флм нмв’яжалзи ж Оплмвлзк Закмлмк 
– Кмлпрзрууієы. Бдж кмлпрзрууімла-
йіжку лдкає одайщлм фзллмї кмлпрз-
рууії, ном цм пвігфзрщ пуклзи гмпвіг 
рмрайіраолзт коаїл, айд кмлпрзрууім-
лайіжк кмед іплуварз і бдж нзпалмгм 
Оплмвлмгм Закмлу. З нмжзуіи кмл-
прзрууімлайіжку Кмлпрзрууія лікмйз 
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лд омжгйягаєрщпя рійщкз як пзпрдка 
нмжзрзвлзт лмок абм як «кана вйа-
гз»; її гмймвла сулкуія нмйягає в 
ракіи могаліжауії гдоеавлмї вйагз, 
яка улдкмейзвйыє номяв гдоеавлмгм 
пвавіййя, а ракме у жабмомлі ндодрвм-
одлля гдоеавлмї вйагз в ілпроукдлр 
нозгліфдлля агодпарів гдоеавлм-
вйаглзт нознзпів.     

Тоагзуія кмлпрзрууімлайіжку, жа 
пйухлмы гуккмы С. Шдвфука, кає 
гавлы іпрмоіы. Як жажлафзв акдозкал-
пщкзи гмпйіглзк Д. Біййіап, «кмлпрз-
рууімлайіжк – уд номбйдка, цм руобу-
вайа укз йыгпрва ж фапів праомгавлщмї 
Годуії ра Рзку: як урвмозрз гдоеавлу 
вйагу, яка жгарла нігрозкуварз прабі-
йщліпрщ ра нмоягмк, цм є лдмбтіглзкз 
гйя гмпяглдлля уійди гомкагз, ра мг-
лмфаплм взжлафарз ра проукруоуварз 
раку вйагу у пнмпіб, якзи бз лд гмну-
пкав рзоалії» [2]. Пмхук взоіхдлля 
ущмгм нзралля – кмгдйди мбкдедлля 
гдоеавлмї вйагз ра мглмфаплм урвдо-
гедлля ра гаоалрія мплмвлзт ноав ра 
пвмбмг, а ракме пупнійщлмї пноавдгйз-
вмпрі – мпщ рак кмела мтаоакрдозжу-
варз впы іпрмоіы євомндипщкмгм кмл-
прзрууімлайіжку ра вжагайі євомндипщ-
кмї нмйірзфлмї гуккз.        

Такзк фзлмк, кмлпрзрууімлайіжк 
як сіймпмспщкм-ноавмвд явзцд кає 
гва взкіоз: мнзпмвзи (descriptive) ра 
нознзпмвзи (prescriptive). В мнзпм-
вмку пдлпі, – нзхд номсдпмо Г. Кап-
ндо, – віл ндодваелм прмпуєрщпя іпрм-
озфлмї бмомрщбз жа кмлпрзрууіилд 
взжлалля ноава лаомгу ла рд, цм віл 
кає кмлпрзрууіилі ноава, пвмбмгз ра 
нозвійдї ... В нознзпмвмку пдлпі ... 
имгм жлафдлля вкйыфає впі рі таоак-
рдозпрзкз могаліжауії гдоеавлмї вйа-
гз, які омжгйягаырщпя як лдвіг’єклі 
дйдкдлрз ... Кмлпрзрууії [3].  

Такзк фзлмк, як жгаєрщпя, мнзпм-
взи взкіо кмлпрзрууімлайіжку прмпу-
єрщпя іпрмозфлмгм кмлрдкпру омжвзр-
ку ігди мбкдедлля гдоеавлмї вйагз. 
Сакд кмлпрзрууіилі ноава ра пвмбмгз, 
а ракме кмлпрзрууіилі нозлузнз вз-
прунаырщ лагіилзк ра дсдкрзвлзк 
кдталіжкмк мбкдедлля гдоеавлмї 
вйагз. В ущмку апндкрі нмйягає 
жв’яжмк кіе кмлпрзрууіилзк лмока-

рзвіжкмк як пзпрдкмы кмлпрзрууіи-
лзт лмок і нозлузнів лаивзцмї ыоз-
гзфлмї пзйз ра йдгірзкліпры як нмйі-
рзкм-ноавмвмы ра кмоайщлмы кардгм-
оієы.  

Лдгірзкліпрщ у ущмку пдлпі мжла-
фає лд номпрм вігнмвігліпрщ ндвлзт 
гіи гдоеавз, врійдлзт у ноавмву см-
оку, кмлпрзрууіилзк лмокак ра 
нозлузнак, а вігнмвігліпрщ мплмвм-
нмймелзк уіллмпряк ноавмвмї пзпрд-
кз ра гдкмкоарзфлмгм пупнійщпрва, 
які кмеурщ і лд бурз фіркм псмоку-
йщмвалі у кмлпрзрууіилмку рдкпрі, а 
нмтмгзрз віг  іпрмозфлмгм гмпвігу 
лаомгу абм узвійіжауії, а ракме нмтм-
гзрз віг кмлпрзрууіилмгм гуту. Цд 
мжлафає, цм пуфаплзи кмлпрзрууімла-
йіжк лд жайзхає кіпуя ноавмвіи «кіп-
рдфкмвмпрі», а нмв’яжалзи ж жагайщлм-
йыгпщкзкз нмйірзфлзкз ра ноавмвз-
кз уіллмпрякз. 

Іпрмозфлзи ра іпрмозкм-ноавмвзи 
взкіо кмлпрзрууімлайіжку взкагає 
жвдолдлля гм узвійіжауіилзт уіллмп-
рди і роагзуіи, укмоілдлзт у ноавмвіи 
пвігмкмпрі ра пупнійщлзт уіллмпрят, 
гм пнозилярря гіаймгу кіе кмлпрзру-
уіилзкз пуггякз ра ілхзкз ноакрз-
флзкз ноауівлзкакз, які нмкйзкалі 
мтмомлярз ра нйдкарз кмлпрзрууіилі 
уіллмпрі у рзт коаїлат, цм лайдеарщ 
гм мглієї узвійіжауіилмї роагзуії. Цд 
йдгірзкіжує хзомкд взкмозпралля 
кмлпрзрууіилмї гмкрозлз ра ноакрз-
кз пугів ілхзт євомндипщкзт гдоеав 
у ноакрзуі Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз ра ноакрзкз Євомндипщкмгм 
пугу ж ноав йыгзлз, яка умпмбйыє 
квілрдпдлуіы євомндипщкмгм кмлпрз-
рууімлайіжку.   

Познзпмвзи взкіо кмлпрзрууім-
лайіжку сакрзфлм явйяє пмбмы ігда-
йщлу кмгдйщ нмбугмвз гдоеавз і пуп-
нійщпрва ла йібдоайщлзт жапагат, жа-
кйагдлу у Кмлпрзрууії. Як вкажав 
калагпщкзи сіймпмс У. Вайуфмв, уди 
взкіо врійыє «ігды... цм гдоеавла 
вйага кмед і нмвзлла бурз ыозгзфлм 
мбкдедлмы у пвмїт нмвлмваедллят ра 
її іплувалля жайдезрщ віг гмрозкалля 
узт кде» [4]. 

В ущмку взкіоі омжкозваєрщпя 
гмймвлзи апндкр кмлпрзрууімлайіжку 
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– ыозгзфла йдгірзкліпрщ бугщ-якмї 
гії гдоеавлмї вйагз, взкіоывала віг-
нмвіглм гм кмлпрзрууіилзт уіллмп-
рди, врійдлзт у букві ра гупі лмок ра 
нозлузнів Кмлпрзрууії.  

Ігдайз кмлпрзрууімлайіжку буйм 
псмокмвалм у ндоімг бмомрщбз ж км-
омйівпщкзк абпмйырзжкмк у Затігліи 
Євомні ла нмфарку ХVII пр. ж кдрмы 
жатзпру віг нубйіфлмї вйагз ілгзвігу-
айщлзт ноав ра пвмбмг (ла нігправі 
ігдмймгіфлмгм ґоулру ніжлщмгм номрдп-
ралрзжку ном пвяріпрщ ілгзвігуайщлмї 
вмйі) ра улдкмейзвйдлля гдоеавлмгм 
пвавіййя. Дм узт ігдайів лайдеайз 
ракі: нозлузн «мбкдедлмгм ноавйіл-
ля» (гдоеавз іплуырщ рійщкз гйя 
жабджндфдлля гмпяглдлля пндуіайщлм 
взжлафдлзт уійди ра гіырщ йзхд у 
кдеат нмвлмваедлщ) ра вдотмвдлпрва 
ноава (як вдотмвдлпрвм нозомглмгм 
ноава). В рми ед фап, ндвлі іпрмозкм-
ноавмві ндодгукмвз гйя взлзклдлля 
ндвлзт кмйіжіи кмлпрзрууіилм-
ноавмвзт лмок кіе нмйірзфлзкз іл-
рдодпакз, врійдлзкз у лмокарзвлзт 
акрат оіжлзт гіймк вйагз, взлзкйз цд 
у фапз првмодлля ндохмї ілпрзрууії ж 
пурліплзкз ыозгзфлзкз озпакз пу-
фаплмгм наойакдлру в Алгйії (в рми 
ед фап, рдокілмк «наойакдлр» вндо-
хд нмфайз взжлафарз пугмві могалз у 
Фоалуії у ХІІІ пр., гд кмомйівпщка 
куоія буйа омжгійдла ла гві фапрзлз, 
мгла ж якзт омжгйягайа пугмві пноавз 
і лажзвайапя наойакдлрмк; в Алгйії е 
уди рдокіл нмфайз взкмозпрмвуварз 
йзхд ланозкілуі ХІІІ пр. як лажву 
вдйзкмї оагз кмомйівпрва, гм якмї 
втмгзйз кмлаот ра сдмгайщлі пдлщ-
имоз, цм нмпрунмвм, жбдоігаыфз пвмы 
лажву, роалпсмокувайапя у пралмвм-
нодгправлзущку упралмву [5, п. 48]). 
Змкодка, нмгіблмї рмфкз жмоу гмроз-
куєрщпя В. В. Макйакмв, жауваеуыфз 
ноз ущмку, цм «рмфлмгм фапу урвм-
одлля ущмгм могалу в алгйіипщкіи 
ноавмвіи йірдоаруоі лд вкажуєрщпя» 
[6] ра лагмймхуыфз: «…у XI-XIII пр.пр. 
ноз кмомйі пкйзкайзпя оагз в якмпрі 
гмнмкіелмгм могалу» [7] (нмгіблмї 
рмфкз жмоу гмрозкуєрщпя і Г. Баолдрр 
[8]). На жажлафдлмку драні іпрмозфлм-
гм омжвзрку ра пралмвйдлля нмйірзкм-

ноавмвмгм явзца кмлпрзрууімлайіжку 
нмпігає Вдйзка Хаорія (Magna 
Carta), вігмка цд і як Хаорія Вмйщ-
лмпрди, яка жа проукруомы є єгзлзк 
гмкукдлрмк, цм вкіцує фмрзоз км-
омйівпщкі таорії – 1215, 1216, 1217, 
1225 оо. [9].  

За вгайзк взпймвмк С. П. Гмйм-
вармгм, «лаибійщха лмвзжла ра лаи-
ваейзвіхзи нмпрун у ланоякі гм 
«могаліжмвалмї вйагз» бафзрщпя в 
нмймедллят гйав 52, 55 і 61» [10] 
ущмгм ыозгзфлмгм акру, агед у жа-
жлафдлзт гйават ихймпя ном гвагуя-
рщ н’ярщ баомлів як ндвлзи могал, 
унмвлмваедлзи нодгправйярз баом-
лів, а фдодж лзт – і вдпщ лаомг. Ціка-
вм, цм нмвлмваедлля гвагуярз 
н’ярщмт баомлів буйз лагжвзфаилм 
хзомкзкз, жавгякз фмку уди могал 
омжгйягаєрщпя як «кіліарыолзи пакм-
гіяйщлзи наойакдлр гйя жгіиплдлля 
кмлромйы жа гіякз кмомйя» [11] 
(номмбоаж пуфаплзт кмлромйщлзт нм-
влмваедлщ наойакдлру жа гіяйщліпры 
могалів взкмлавфмї вйагз). Бійщхд 
рмгм, нмгіблу  ыозгзфлу кмлпроукуіы 
кмела лажварз лавірщ вед «мбкдед-
лмы кмлаотіы», мпкійщкз, урозкуыфз 
взкмлавфу вйагу у нмвлмку мбпяжі, 
кмомйщ «нігнмоягкмвувавпя взцмку 
кмлромйы у оажі взлзклдлля нмоу-
хдлля таорії фз жагомжз ілхмгм жйа» 
[12], а уд в рмгмфаплзт укмват буйа 
вед бджнмпдодгля ндодгукмва гйя 
нмйірзкм-ноавмвмї кмйіжії акрів нао-
йакдлру ра кмомйя. Вмглмфап, номмб-
оаж «нодгправлзущкмгм і нмрдлуіилм 
пзйщлмгм жакмлмгавфмгм могалу» вба-
фаєрщпя в «жагайщліи оагі кмомйівпр-
ва», яка, жгіглм ж нмймедллякз гйав 
12 і 14, кайа утвайыварз оіхдлля 
прмпмвлм жаномвагедлля нмгарків у 
кмомйівпрві. Нагійдлзи гмпзрщ хзом-
кзкз нмвлмваедллякз, уди могал 
смокувавпя ла мплмві лдноякмгм 
нодгправлзурва лаомгу (в мпмбі гвм-
оялпрва, удокмвлзт ієоаотів і быогд-
оів), жбзоавпя у взжлафдлмку кіпуі жа 
нмвігмкйдлляк жажгайдгігщ і бдж фіркм 
взжлафдлзт ноавзй номудгуоз, і цд 
ноакрзфлм уійд прмйірря ніхйм ла рд, 
цмб уы ігды омжвзлурз і врійзрз її в 
мпмбі жагайщлмвзжлалмгм ілпрзруру – 
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наойакдлру [13]. З ракмы нмжзуієы 
жгмгдл і В. В. Макйакмв, лагмймхуы-
фз ла рмку, цм «ж вдйзкзк прундлдк 
віомгіглмпрі пйіг взжларз XIV пр. 
фапмк првмодлля наойакдлру», мпкі-
йщкз пакд «в XIV пр. баомлз і нодг-
правлзкз удоквз прайз жбзоарзпя 
мкодкм віг гвмоял і буоеуа, првмоз-
вхз, ракзк фзлмк, гві найарз наойа-
кдлру – найару мбцзл гйя гоугзт ра 
найару ймогів гйя аозпрмкоарів і 
нодгправлзків удоквз» [14]. Піжліхд 
нмгіблі нодгправлзущкі могалз ж мб-
кдедлзк лаомглзк нодгправлзурвмк 
нмфайз ж’явйярзпя в ілхзт гдоеават 
Євомнз, ракзт, як, жмкодка, Фоалуія, 
Іпналія, Пмйщца, ла мплмві якзт нмп-
рунмвм омжвзлувпя кмлпрзрууіилм-
ноавмвзи сдлмкдл наойакдлру пу-
фаплмгм рзну [15], ж фмгм і жаомгзйапя 
кардгмоія «мбкдедлд ноавйілля» ра 
вігнмвіглзи нйыоайіжк гедодй кмл-
прзрууіилмгм ноава, мкодкі нознзпз 
якзт жа жагукмк їт аврмоів абм лдпві-
гмкм кмеурщ впрунарз у ноавмву км-
йіжіы мгзл ж мглзк.   

Загаймк, нозлузн «мбкдедлмгм 
ноавйілля» йдгірзкіжує вйагу хйя-
тмк ввдгдлля мбкдедлщ ла її одайіжа-
уіы, цм лд гмжвмйяє її ндодрвмодлля 
у вйагу рзоаліфлмгм абм гдпнмрзфлм-
гм таоакрдоу. Вігнмвіглм, кмлпрзру-
уіила гдоеава є гдоеавмы мбкдед-
лмы, рмбрм гдоеава, яка ндодпйігує 
фіркм взжлафдлі, йдгірзклі уійі, які 
вігнмвігаырщ кмлпрзрууії. Ілакхд 
каеуфз, кмлпрзрууімлайіжк є рдмоієы 
ра ноакрзкмы жгіиплдлля гдоеавлмї 
нмйірзкз жгіглм ж кмлпрзрууієы, а 
рмку кмела кмлпрзрууія ноякм фз 
мнмпдодгкмвалм кає ндодгбафарз ноа-
вмві хйятз нмгмйалля кмйіжіи кмл-
прзрууіилм-ноавмвзт лмок, які жку-
хуырщ пуб’єкрів кмлпрзрууіилм-
ноавмвзт віглмпзл жайзхарзпя у йд-
гірзклмку, кмлпрзрууіилм-ноавмвмку 
нмйі пвмїт акрів ра гіи. 

Піг нозлузнмк вдотмвдлпрва 
ноава як ігдайу кмлпрзрууімлайіжку в 
ущмку взнагку омжукієрщпя вдотмвдл-
првм взцмгм абм сулгакдлрайщлмгм 
ноава, цм жлатмгзрщ пвмє вігмбоа-
едлля як у букві кмлпрзрууії (нмжз-
рзвлмку рдкпрі), рак и у кмлпрзру-

уіилмку гупі [16]. Згіиплыварз уы 
ігды ла ноакрзуі нмкйзкалзи лджа-
йделзи пугмвзи кмонуп (какпзкайщ-
лм уд буйм гмпяглурм у США, гд бу-
йм нозилярм і ндоху у пвірі мсіуіилу 
кмлпрзрууіы як єгзлзи лмокарзвлм-
ноавмвзи акр [17]), якзи ндодвіояє 
гії гдоеавз ла нодгкдр вігнмвіглмпрі 
взцмку ноаву, цм кіпрзрщпя у кмл-
прзрууії.   

Помрд пйіг жауваезрз, цм євом-
ндипщка ігдмймгія кмлпрзрууімлайіжку 
нмтмгзрщ іж пдодглщмвіфлмї кмлуднуії 
ноава, жанмжзфзвхз роагзуії соалкі-
прпщкзт ра лікдущкзт нйдкдл. Так, 
лікдущкзи гмпйіглзк Ф. Кдол взжла-
фає роз мплмвлі нозлузнз пдодглщм-
віфлмгм кмлпрзрууімлайіжку: 1) нозл-
узн мбкдедлля ноавмк (кмомйщ 
жв’яжалзи ноавмк, гд ноавм омжукійм-
пя як роагзуія ра жвзфаи); 2) нозл-
узн лаомглмгм нодгправлзурва 
(мбмв’яжмк кмомйя мрозкарз жгмгу 
нігвйаглзт); 3) нозлузн вігнмвіга-
йщлмпрі (ноавм лаомгу ла мніо вйагі 
кмомйя) [18].  

У пдодглщмвіфліи Алгйії дквіва-
йдлрмк кмлпрзрууімлайіжку був 
нозлузн вдотмвдлпрва ноава, якзи 
кав ноакрзфлд жлафдлля ноавмвмгм 
мбкдедлля кмомйівпщкмї вйагз. Км-
омйщ, як и ілхі сдмгайз, жгіглм іж 
жагайщлзк ноавмк кав гмгмвіолі ноа-
ва ра жмбмв’яжалля, цм нмтмгзйз ж 
имгм ноава вйаплмпрі ла ждкйы. Вжає-
клі жмбмв’яжалля првмоывайз псдоу 
мпмбзпрмї пвмбмгз, якзк кмодпнмлгу-
вайз ноава лд рійщкз кмомйя, айд и 
имгм вапайів. Ці ноава ра пвмбмгз 
жатзцайзпя пугакз и првмоывайз 
сдлмкдл нігкмодлля кмомйя ноаву ра 
пугмвзк оіхдлляк – вдотмвдлпрва 
ноава лаг кмомйдк. В ілхзт псдоат 
(вдгдлля віилз, жмвліхлі віглмпзлз, 
одгуйывалля рмогівйі ра ілхд) кмомйщ 
кав лдмбкдедлі нмвлмваедлля – км-
омйівпщкі нодомгарзвз абм псдоу ну-
бйіфлмї вйагз (gubernaculum), рмгі як 
ілгзвігуайщлі ноава ра пвмбмгз првм-
оывайз псдоу нозварлзт віглмпзл, 
віглмплм лджайделзт віг нубйіфлмї 
вйагз (jurisdictio) [19].  Такзк фз-
лмк, кмела пкажарз, цм кмлпрзрууім-
лайіжк нмтмгзрщ ж нозварлмгм ноава, 
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жмкодка іж жмбмв’яжайщлмгм узвійщлм-
гм ноава, ра є ндодлдпдлляк нігтмгів 
нозварлмгм ноава цмгм взжлафдлля 
ноав ра мбмв’яжків пуб’єкрів узвійщлм-
ноавмвзт віглмпзл у нймцзлу нубйі-
флмгм ноава [20].  

Хмфа смокувалля пуфаплмгм жкі-
пру ігдайів кмлпрзрууімлайіжку і км-
ела віглдпрз гм ндоімгу бмомрщбз ж 
кмомйівпщкзк абпмйырзжкмк у Затіг-
ліи Євомні ла нмфарку XVII прмйірря, 
пака іпрмоія кмлпрзрууімлайіжку в 
Євомні лаоатмвує лд мглд прмйірря. 
Ммела првдогеуварз, цм пака ігдя 
мбкдедлля гдоеавлмї вйагз, жабмом-
лз уоягмвмгм пвавіййя гаруєрщпя фа-
пакз Пйармла ра Аозпрмрдйя. Оглак, 
лджваеаыфз ла вдйзкзи внйзв, цм 
був жгіиплдлзи алрзфлмы іпрмоієы ра 
кзпйзрдйякз, впд е ракз взрмкз пу-
фаплмгм кмлпрзрууімлайіжку пйіг ху-
карз у Сдодглщмвіффі, кмйз вндохд 
ігдї бмедпрвдллмгм, а жгмгмк і нозом-
глмгм ноава буйз взкмозпралі гйя 
мбґоулрувалля кмлуднуіи мбкдедлля 
кмомйівпщкмї вйагз ноавмк, якд б 
улдкмейзвзйм гдоеавлд пвавіййя. 
Пдохзкз кмгзсікармоакз ра омжомб-
лзкакз  багарщмт ігди, кмлуднуіи, 
нозлузнів ра лмок буйз пакд «барщ-
кз удоквз», ракі як Іпзгмо Сдвійщпщ-
кзи, Св. Авгупрзл, Ів Шаоропщкзи 
рмцм, які, вжявхз жа мплмву Свярд 
нзпалля омжвзлуйз имгм ігдї, нознз-
пз ра нозлузнз у лмокз одгуйывал-
ля нубйіфлмгм ра нозварлмгм езрря.  

Такзк фзлмк, у оджуйщрарі лау-
кмвмгм алайіжу іпрмозкм-ноавмвзт 
апндкрів пралмвйдлля ра омжвзрку 
пвірмвмгм і, жмкодка, укоаїлпщкмгм, 
кмлпрзрууімлайіжку кмела гіирз гм 
лапрунлзт жагайщлзт взплмвків, цм 
вігмбоаеаырщ кдру гмпйігедлля в 
галіи фапрзлі: а) смокувалля кмл-
прзрууіилмгм ноава як пакмпріилмї 
гайужі лауімлайщлмгм ноава нмв’яжалм 
ж жагайщлзк номудпмк пралмвйдлля 

кмлпрзрууімлайіжку як рдмоії, врійд-
лмї ла гдоеавлмку оівлі нмфзлаыфз ж 
нозилярря ндохзт пвірмвзт кмлпрз-
рууіи ланозкілуі XVIII пр., мплмвлзи 
ыозгзфлзи жкіпр якмї нмйягає у ввд-
гдллі «мбкдедлмгм ноавйілля» ла 
мплмві пупнійщлм-нмйірзфлмгм нозл-
узну омжнмгійу вйагз в гдоеаві ла 
роз мплмвлі гійкз, цм, у пвмы фдогу, 
нмомгеує кмейзвіпрщ врійдлля нм-
ймедлщ, цм пундодфарщ мгзл мглмку, 
в акрат оіжлзт гіймк вйагз, взгалзт в 
кдеат пвмєї кмкндрдлуії, які мглмфа-
плм взжлаырщпя гедодйакз кмлпрз-
рууіилмгм ноава, врійыыфз у рмку 
фзпйі вігнмвіглі нмйірзфлі ілрдодпз 
оіжлзт гдоеавлзт могалів ра взцзт 
нмпагмвзт мпіб; б) іпрмозфлі ра іпрм-
озкм-ноавмві ндодгукмвз смокувал-
ля пуфаплмї євомндипщкмї гмкрозлз 
кмлпрзрууімлайіжку ж’явзйзпя цд у 
XIII пр., кмйз у Вдйзкіи Бозралії 
абпмйырла вйага кмлаота буйа мбкд-
едла аозпрмкоарзфлзк номмбоажмк 
наойакдлру ра буйм нозилярм Вдйзку 
таоріы вмйщлмпрди як ндохзи мсі-
уіилзи мбкдеувайщлзи ноавмвзи акр, 
гмбомвійщлм взжлалзи ла гдоеавлмку 
оівлі абпмйырлзк кмлаотмк; в) ла 
номряжі іпрмоії кмлпрзрууімлайіжку 
улзкарз вдйзкмї кійщкмпрі кмлпрзру-
уіилм-ноавмвзт кмлсйікрів в гдякзт 
коаїлат пвіру (ланозкйаг, США) гм-
нмкагайм одайщлд, гаоалрмвалд кмл-
прзрууіилм-ноавмвзкз кдталіжкакз 
врійдлля ігдї «мбкдедлмгм ноавйіл-
ля» (ла вігкілу віг рмрайіраолзт од-
езків, ракзт, як ноавмва пзпрдка 
СРСР, гд лмокз кмлпрзрууії ноакрз-
флм у нмвлмку мбпяжі в фапрзлі одгу-
йывалля нмйірзкм-ноавмвзт віглмпзл 
впрунайз у пундодфліпрщ ж одайщлзк 
ланмвлдлляк вігнмвіглзт ноавмвіг-
лмпзл ра кмлпрзрууіилм-ноавмвзкз 
ра нмжаноавмвзкз кдталіжкакз їт 
жгіиплдлля). 
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Шакоаи В. В. Іпрмозкм-ноавмві апндкрз пралмвйдлля ра омжвзрку гмкрозлз 
кмлпрзрууімлайіжку 

У  праррі алайіжуєрщпя іпрмозкм-ноавмвзи кмлрдкпр пралмвйдлля ра омжвзрку пу-
фаплмї гмкрозлз кмлпрзрууімлайіжку. Помалайіжмвалм оіжлі взжлафдлля кмлпрзрууім-
лайіжку, цм жапрмпмвуырщпя в рдмоії кмлпрзрууіилмгм ноава, ра имгм мжлакз як пупні-
йщлмгм явзца. Рмжгйялурм номудп пралмвйдлля ра омжвзрку кмлпрзрууімлайіжку в 
євомндипщкзт гдоеават. Пмоівлялм ла нозкйагі кмлпрзрууіи оіжлзт гдоеав номудп 
омжвзрку уявйдлщ ном кмлпрзрууіилі уіллмпрі ра нозлузнз нмбугмвз пупнійщлмгм 
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езрря. Взгійдлм пуфаплі гмкрозлайщлі нігтмгз гм пурлмпрі кмлпрзрууімлайіжку в 
укмват євомндипщкмї кіегдоеавлмї ілрдгоауії.   

Кйыфмві пймва: кмлпрзрууіилд ноавм, кмлпрзрууіила одсмока, ноавмва кмгдолі-
жауія, пупнійщпрвм, лауімлайщла ноавмва пзпрдка, кмлпрзрууімлайіжк. 

 

 

Шакоаи В. В. Ипрмозкм-ноавмвшд апндкрш пралмвйдлзя з оажвзрзя гмкрозлш 
кмлпрзруузмлайзжка.  

В прарщд алайзжзоудрпя зпрмозкм-ноавмвми кмлрдкпр пралмвйдлзя з оажвзрзя пм-
водкдллми гмкрозлш кмлпрзруузмлайзжка. Помалайзжзомвалш оажйзфлшд мнодгдйд-
лзя кмлпрзруузмлайзжка, нозкдлядкшд в рдмозз кмлпрзруузмллмгм ноава, з дгм 
нозжлакз как мбцдпрвдллмгм явйдлзя. Раппкмродл номудпп пралмвйдлзя з оажвзрзя 
кмлпрзруузмлайзжка в двомндипкзт гмпугаопрват. Помвдгдлм поавлдлзд ла нозкдод 
кмлпрзруузи оажйзфлшт гмпугаопрв номудппа оажвзрзя нодгправйдлзи м кмлпрзрууз-
мллшт удллмпрят з нозлузнат нмпромдлзя мбцдпрвдллми езжлз. Вшгдйдлш пмвод-
кдллшд гмкрозлайщлшд нмгтмгш к пуцлмпрз кмлпрзруузмлайзжка в упймвзят двом-
ндипкми кдегмпугаопрвдллми злрдгоаузз. 

Кйыфдвшд пймва: кмлпрзруузмллмд ноавм, кмлпрзруузмллая одсмока, ноавмвая 
кмгдолзжаузя, мбцдпрвм, лаузмлайщлая ноавмвая пзпрдка, кмлпрзруузмлайзжк. 

 

 

Shamray V. Historical and legal aspects of the formation and development of the 
doctrine of constitutionalism. 

The article analyzes the historical and legal context of the formation and 
development of the modern doctrine of constitutionalism. Various definitions of 
constitutionalism, applied in the theory of constitutional law, and its signs as a social 
phenomenon are analyzed. The process of formation and development of constitutionalism 
in European states is considered.  

As a result of the scientific analysis of historical and legal aspects of the formation 
and development of world and, in particular, Ukrainian, constitutionalism, we can reach 
the following general conclusions, which reflect the purpose of the research in this part: 
a) the formation of constitutional law as an independent branch of national law is 
connected with the general process the emergence of constitutionalism as a theory 
embodied at the state level since the adoption of the first world constitutions at the end 
of the eighteenth century, the main legal content of which is the introduction of on the 
basis of the socio-political principle of the division of powers in the state into three main 
branches, which, in turn, gives rise to the possibility of inculcating contradictory 
provisions in acts of various branches of power issued within its competence, which are 
simultaneously recognized as sources constitutional law, including the corresponding 
political interests of various state bodies and senior officials; b) historical and historical 
and legal preconditions for the formation of a modern European doctrine of 
constitutionalism appeared in the XIII century, when in Great Britain the absolute power 
of the monarch was limited to the aristocratic prototype of the parliament and the Great 
Charter of Liberty was adopted as the first official limiting legal act voluntarily 
recognized as at the state level, an absolute monarch; c) during the history of 
constitutionalism, avoiding a large number of constitutional and legal conflicts in some 
countries of the world (for example, the United States) was helping with the real, 
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guaranteed constitutional and legal mechanisms for implementing the idea of «limited 
government» (as opposed to totalitarian regimes, such as the legal system of the USSR, 
where the norms of the constitution practically completely in the part of regulation of 
political-legal relations contradicted the real content of the corresponding legal relations 
and constitutional, legal and extrajudicial mechanisms the implementation of them). 

The example of the constitutions of various states of the process of developing ideas 
about constitutional values and principles of building public life is compared. The modern 
doctrinal approaches to the essence of constitutionalism are singled out in the context of 
European interstate integration. 

Key words: constitutional law, constitutional reform, legal modernization, society, 
national legal system, constitutionalism. 

 




