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У номудпі нмбугмвз дсдкрзвлмгм 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз ваейзву омйщ вігігоаырщ 
бажмві нозлузнз, які жакоінйыырщпя 
ла кмлпрзрууіилмку оівлі і мрозку-
ырщ нмгайщхзи омжвзрмк ра кмлкод-
рзжауіы в жакмлат ра нігжакмллзт 
акрат, цм и гає нігправз їт віглдпрз 
гм ноавмвзт нозлузнів. 

Позлузн у лаууі – уд мплмвлд 
рдмодрзфлд жлалля, якд лд нмродбує 
гмкажувалля. Вйаплд рдокіл «нозл-
узн» (віг йар. principium - мплмва, 
ндохммплмва) буквайщлм мжлафає мп-
лмву, кдоівлу ігды, взтіглд нмймедл-
ля бугщ-якмгм явзца [1]. В. І. Дайщ 
вваеає, цм «нозлузн – уд лаукмва 
фз кмоайщла нігправа, ноавзйм, мплм-
ва, віг якмї лд вігпрунаырщ» [2, 
п. 431]. Алаймгіфлд рйукафдлля нм-
лярря «нозлузн» лагає С. І. Оедгмв, 
якзи вваеає, цм «нозлузн – мплмв-
лд, взтіглд нмймедлля бугщ-якмї рдм-
оії вфдлля, лаукз рмцм» [3, п. 515]. 

У пймвлзку ілхмкмвлзт пйів ла-
гаєрщпя кійщка жлафдлщ рдокілу 
«нозлузн»: 1) мплмвлд, взтіглд нм-
ймедлля бугщ-якмї рдмоії, вфдлля, 
лаукз, пвірмгйягу, нмйірзфлмї могалі-
жауії; 2) влуроіхлє ндодкмлалля йы-
гзлз, цм взжлафає її правйдлля гм 
гіиплмпрі, лмокз нмвдгілкз і гіяйщлм-
прі; 3) мплмва упромы фз гії бугщ-
якмгм нозйагу, кдталіжку [4, п. 658]. 
Оред, у пдлпі «взтіглмгм нмймедл-
ля», «ндодкмлалщ», «нмгйягів», «ігди» 
уди рдокіл жапрмпмвуєрщпя в мплмв-
лмку имгм омжукіллі. 

У пуфапліи ыозгзфліи лаууі ніг 
ноавмвзкз нозлузнакз В. П. Гозба-
лмв омжукіє «кдоівлі нмймедлля ноа-
ва, имгм мплмвлі жапагз, цм взоаеа-
ырщ мб’єкрзвлі жакмлмкіолмпрі, рдл-
гдлуії ра нмродбз пупнійщпрва, взжла-
фаырщ пурліпрщ упієї пзпрдкз, гайужі 
фз ілпрзруру ноава ра каырщ жагайщ-
лммбмв’яжкмвд жлафдлля ж мгйягу ла 
їт ноавмвд жакоінйдлля» [5, п. 215]. 
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Т. Н. Дмбомвмйщпщка жажлафає, цм 
«нозлузн є рдмодрзфлзк ужагайщлдл-
ляк лаибійщх рзнмвмгм, цм кмлпра-
рує і взоаеає жакмлмкіоліпрщ, нмкйа-
гдлу в мплмву ніжлалля вжагайі фз в 
мплмву бугщ-якмї гайужі жлалля» [6, 
п. 6-7]. 

М. В. Цвік вваеає, цм нозлузнз 
є «пвмєоіглзкз «лдовмвзкз удлроа-
кз ноава», взкмгак якзт нмвзллі 
вігнмвігарз впі ноавмві лмокз [7, 
п. 49-64]. У жв’яжку ж узк С. А. Ммпіл 
уійкмк ноавмкіолм жажлафає: «взтм-
гяфз ж рмгм, цм в ноавмвіи лаууі ніг 
нозлузнмк омжукіырщпя лд рійщкз 
вігмкодкйдлі у взгйягі віглмплм па-
кмпріилзт дйдкдлрів нозлузнз ноава, 
айд и сулгакдлрайщлі ігдї ра ігдайз, є 
лдмбтіглзк жвдолурзпщ гм ігдайів ра 
нмгйягів оіжлзт гмпйіглзків ла нм-
лярря нозлузнів ноава» [8, п. 37]. 

Акудлруыфз увагу ла ваейзвмпрі 
и лдмбтіглмпрі кардгмоії «нозлузнз» 
ноава гйя ыозгзфлмї лаукз, гйя па-
кмгм ноава, вфдлі каырщ оіжлі нігтмгз 
гм взжлафдлля ущмгм сдлмкдлу. Ддякі 
аврмоз лакагаырщпя омжкозрз ноавмві 
нозлузнз фдодж кардгмоіы «мб’єкрзв-
лі лмокз» [9, п. 93]. Вваеаєрщпя, цм 
мб’єкрзвлі лмокз пнмфарку жакйагдлі 
в пупнійщлзт віглмпзлат, а жакмлмга-
вуы жайзхаєрщпя йзхд ніжларз їт ра 
взпймвзрз. Помрд, цм омжукірз ніг 
мб’єкрзвлзкз лмокакз – бмедпрвдл-
лі лапралмвз, нознзпз омжуку, ноа-
взйа пнійщлмгм номезвалля, взкмгз 
омжуклмпрі ра пноавдгйзвмпрі рмцм – 
літрм нмяплзрз лд кмед. І уд жомжу-
кійм, агед в бугщ-якіи гдоеаві, бугщ-
якіи ноавмвіи пзпрдкі жакмлмгавдущ 
нм-оіжлмку нігтмгзрщ гм омжукілля 
узт мб’єкрзвлзт лмок [10, п. 14]. 

Дмвмйі нмхзодлзк є нігтіг, віг-
нмвіглм гм якмгм нозлузнз ноава 
мрмрмелыырщпя ж «іпрзллзкз лмока-
кз» [11]. Помрд пномбз жапрмпмвува-
рз гм ыозгзфлзт лмок козрдоії «іп-
рзллмпрі» фз «тзблмпрі» мгоажу ла-
роанзйз ла жандодфдлля гмпйіглзків 
[12]. 

Такме гдякі вфдлі взгійяырщ и 
лмокз-нозлузнз, цм мрмрмелыырщпя 
ж ндвлзкз взтіглзкз, вігноавлзкз 
мплмвакз ноава [13]. 

Акруайщліпрщ галмгм гмпйігедлля 
нмйягає у рмку, цм пуфаплзи прал 
гзлакіфлмгм омжвзрку жакмлмгавпрва 
ра ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз, роалп-
смокауії пупнійщлмї пвігмкмпрі ра ноа-
вмвмї ігдмймгії, смокувалля лмвмї гд-
кмкоарзфлмї гдоеавлмпрі пвігфзрщ ном 
рд, цм нозлузнз ноава лд жайзхаырщ-
пя жапрзгйзкз кмлпроукуіякз, вмлз 
роалпсмокуырщпя, вжаєкмгіырщ ж іл-
хзкз ноавмвзкз явзцакз, взявйяы-
фз лмвзи ноавмжапрмпмвлзи нмрдлуіай. 
Опмбйзвмї акруайіжауії нозлузнз 
ноава лабуваырщ у кмлрдкпрі одайіжа-
уії гдоеавлм-ноавмвмї ноакрзкз. 

Оред, омжкаїрря нмгйягів ла вз-
жлафдлля нозлузнів ноава лд гає 
жкмгз вфдлзк гіирз єгзлмї гуккз ном 
їт нмлярря, пурліпрщ, кйапзсікауіы ра 
пзпрдку, а рмку уд нзралля жайзха-
єрщпя гмвмйі акруайщлзк у лаукмвіи 
нмйдкіуі. 

Тдмодрзкм-кдрмгмймгіфлу мплмву 
гмпйігедлля нозлузнів кмлпрзрууіи-
лмгм ноава жакйайз ноауі багарщмт 
вірфзжлялзт уфдлзт, пдодг якзт – 
В. Б. Авдо’ялмв, М. О. Баикуоармв,  
О. В. Баралмв, Ю. М. Бзпага, О. П. Ва-
пзйщфдлкм, В. П. Гомбмва, Г. В. Загм-
омеля, О. В. Заифук, Б. В. Кайзлмв-
пщкзи, А. М. Кмймгіи, О. Л. Кмнзйдл-
км, Л. Т. Козвдлкм, А. Р. Коупял,  
О. С. Лмрык, О. В. Маоудйяк, Н. В. Мі-
хзла, Н. А. Мяймвзущка, Н. М. Олі-
цдлкм, М. П.  Оожіт, О. В. Пдрозхзл, 
В. Ф. Пмгмоійкм, М. В. Савфзл, 
А. О. Сдйівалмв, В. М. Сдйівалмв, 
В. М. Скознлык, О. В. Скознлык, 
І. Д. Сйігдлкм, О. В. Смвгзоя, О. Ю. Тм-
гзка, Ю. М. Тмгзка, В. Л. Фдгмодлкм, 
О. Ф. Фозущкзи, Ю. О. Фозущкзи, 
В. М. Шанмвай, В. О.  Шдвфук, 
С. В. Шдвфук, Ю. С. Шдкхуфдлкм, 
О. І. Юцзк, О. Н. Яокзх ра ілхі. 

Мдрмы праррі є жагайщла таоакрд-
озпрзка кдрмгмймгії гмпйігедлля 
нмлярря нозлузнів ноава. Завгалляк 
є ж’япувалля жкіпру нмлярря ра мплм-
влзт мжлак нозлузнів ноава коіжщ 
нозжку гайужі кмлпрзрууіилмгм ноава 
ра їт одайіжауії у кмлпрзрууіилмку 
кдталіжкі гдоеавлмї вйагз. 

Ужагайщлыыфз алайіж лаукмвмї 
гуккз ж гмпйігеувалмї номбйдкз, вао-
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рм жажлафзрз, цм фзкайм нмгйягів ла 
нмлярря нозлузнів ноава жвмгзрщпя 
ндодваелм гм рощмт мплмвлзт нігтмгів 
цмгм їт омжукілля: хзомкмгм, вужщкм-
гм (лмокарзвлмгм) і гмкрозлайщлмгм. 

У хзомкмку пдлпі пурліпрщ ноава 
омжгйягаєрщпя як рака, цм вкйыфає 
лмокз ра ілхі ноавмві явзца: ноавмп-
вігмкіпрщ, ноавмвіглмпзлз, пуб’єк-
рзвлі ноава, акрз жапрмпувалля ноава, 
ноавмнмоягмк ра ілхі пкйагмві ноавм-
вмї кардоії [14, п. 106-107]. Звігпз и 
хзомкд рйукафдлля нозлузнів ноава. 

У вужщкмку (лмокарзвлмку) ом-
жукіллі ноавм жвмгзрщпя гм жакмлу фз 
ілхзт жагайщлмвзжлалзт гедодй. У 
ущмку взнагку вфдлі вваеаырщ, цм 
нозлузнз лд кмеурщ іплуварз нмжа 
лмокакз ноава. Так, М. І. Баиріл 
взжлафає жкіпр нозлузнів ноава як 
«взтіглзт, взжлафайщлзт ігди, нмйм-
едлщ, лапралмв, цм пкйагаырщ кмоа-
йщлу ра могаліжауіилу мплмву взлзк-
лдлля, омжвзрку ра сулкуімлувалля 
ноава. Позлузнз ноава є рзк, ла 
фмку жаплмвалі смокувалля, гзлакі-
ка ра гія ноава, цм гає жкмгу взжла-
фзрз нозомгу галмгм ноава як гдкмк-
оарзфлмгм фз, лавнакз, рмрайіраолм-
гм» [15, п. 148]. 

Такмї е нмжзуії гмрозкуєрщпя і 
В.М. Рдус, якзи вваеає вігкіллмы 
мжлакмы нозлузнів ноава їт вігмбоа-
едлля в ноавмвзт лмокат і жажлафає, 
цм «нозлузнз ноава каырщ жапаглз-
фзи таоакрдо, взоаеаырщ пурліпрщ 
ноава і в кмлудлромвалмку взгйягі 
таоакрдозжуырщ имгм жкіпр. Тмбрм 
нозлузнз ноава – уд, мбоажлм взпйм-
вйыыфзпщ, гуха ноава ра имгм пдоуд-
взла. На мплмві нозлузнів кмела 
пугзрз лд рійщкз ном ноавм в уіймку, 
имгм пурліпрщ, а и рдлгдлуії имгм нм-
гайщхмгм омжвзрку» [16, п. 15]. Дм 
рмгм е уфдлзи вваеає, цм «жавгалля 
гмпйіглзка нмйягає лд в рмку, цмб 
кмлпроуыварз бугщ-які ігдайщлі 
нозлузнз і гмкагарзпщ їт жакоінйдл-
ля в нмжзрзвлмку жакмлмгавпрві, а в 
рмку, цмб взявзрз ігдї, цм вед кіп-
рярщпя в ноаві, мпяглурз їт ра нозвдп-
рз в ймгіфлм лдпундодфйзву пзпрдку» 
[17, п. 16]. С. Ю. Лавоупщ ракме жа-
жлафає, цм «нозлузнз ноава абм 

ноякм жакоінйдлі в ноавмвзт лмокат, 
абм ж лмок взвмгярщпя, рмку вфдла 
омбзрщ взплмвмк, цм вмлз лдвіг’єклі 
мглд віг мглмгм [18, п. 15]. 

З взпймвйдлзкз нмжзуіякз вфд-
лзт кмела нмгмгзрзпщ фапркмвм, 
агед нозлузнз, як і бугщ-яка ілха 
ноавмва кардгмоія, лд взлзкаырщ і лд 
іплуырщ пакі нм пмбі. Пмява, жкіла фз 
нознзлдлля їт іплувалля жавегз жу-
кмвйыєрщпя нмродбакз і жакмлмкіо-
лмпрякз пупнійщлмгм омжвзрку ла 
ндвлмку драні гдоеавмрвмодлля. Тм-
ку вваеаєкм, цм жавгалля лаукз нм-
йягає лд у вігхукуваллі вед іплуы-
фзт нозлузнів у фзллмку жакмлмгав-
прві, а в рмку, цмб смокувалля фз 
одсмокувалля жакмлмгавпрва бажува-
ймпщ ла уійіпліи пзпрдкі нозлузнів. 

Ддякі нозбіфлзкз лмокарзвлмгм 
нігтмгу жажлафаырщ, цм нозлузнз – 
уд ігдї, айд в рми ед фап жвмгярщ їт гм 
лмок ноава. Нанозкйаг, С. С. Айдк-
пєєв вваеає нозлузнз взтіглзкз, 
лапкоіжлзкз ігдякз, мплмвакз, цм 
взоаеаырщ гмймвлд ра взоіхайщлд у 
жкіпрі ноава. Вфдлзи омбзрщ акудлр 
ла рмку, цм «іплуыфз лапакндодг в 
ыозгзфлзт лмокат, ноавмві нозлуз-
нз нозракаллі упіи ноавмвіи кардоії, 
впщмку кдталіжку ноавмвмгм одгуйы-
валля. Вмлз жлатмгярщ пвіи номяв і в 
ыозгзфліи ноакрзуі, і в ноавмпвігм-
кмпрі, і в ноавмжапрмпмвлзт акрат» 
[19, п. 76-77]. Ваорм жажлафзрз, цм 
вфдлзи, таоакрдозжуыфз нозлузнз 
ноава, лд жандодфує їт вігбзрря в іл-
хзт ноавмвзт кардгмоіят, айд омбзрщ 
акудлр ла їт жакоінйдллі лапакндодг 
в ыозгзфлзт ноавмвзт лмокат. 

Ілхі вфдлі лд нмв’яжуырщ нмлярря 
нозлузнів ноава ж мбмв’яжкмвзк їт 
жакмлмгавфзк фз ілхзк ноавмвзк 
мнмпдодгкувалляк, і вваеаырщ, цм 
вмлз уявйяырщ кардгмоії ыозгзфлмї 
лаукз, які взжлафаырщ лдмбтігліпрщ 
рзт фз ілхзт пнмпмбів ра смок ноа-
вмвмгм одгуйывалля пупнійщлзт віг-
лмпзл [20]. Такзи ланояк у пуфапліи 
ыозгзфліи лаууі взжлафаырщ як гмк-
розлайщлзи. 

Позбіфлзкз гмкрозлайщлмгм ом-
жукілля нозлузнів ноава вваеаырщ, 
цм нозлузнз ноава каырщ взкйыфлм 
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гмкрозлайщлзи таоакрдо і їк лд вйап-
рзва ікндоарзвліпрщ [21, п. 5-10]. Зм-
кодка, І. Б. Ммодил жажлафає, цм 
«нозлузнз ноава є лаибійщх жагайщ-
лзк взявмк мплмвлзт кдоівлзт мп-
лмв, взтіглзт нмймедлщ лаукз ноава 
в уіймку фз мкодкмї имгм гайужі фз… 
ілпрзруру» [22, п. 14]. Ці нмгйягз 
нмгійяє і К. А. Чдолмв, якзи вваеає, 
цм «нозлузнз ноава – уд ндвлі ігдї, 
цм ндвлзк фзлмк внйзваырщ ла нм-
бугмву пзпрдкз ноава, одайіжауіы 
ноава і в кілудвмку оатулку врійы-
ырщпя в ноавмнмоягку» [23, п. 14]. 

Ілхзи гмпйіглзк, Д. А. Кмвафмв, 
вваеає, цм нозлузнз ноава – мплм-
вмнмймелі ігдї, жапагз, цм взжлафаырщ 
пурліпрщ ноава, цм взнйзває ж гдлдоа-
йщлзт ігди пноавдгйзвмпрі ра пвмбмгз 
[24, п. 71]. В. М. Каорахмв вкажує, цм 
нозлузнакз ноава є «сулгакдлрайщлі 
ігдї ра ігдайз, які псмокуйщмвалі ла 
мплмві лаукмвмгм ра ноакрзфлмгм гмп-
вігу» [25, п. 222-223]. А. А. Фдгмофдл-
км жажлафає, цм «нозл-узнз таоакрд-
озжуырщпя лд прійщкз абпроакрлмы 
жагайщліпры, а ракмы жагайщліпры, яка 
ноякм нмв’яжала ж пурліпры, мплмвмы 
явзц ра номудпів і є гмвмйі пріикмы, 
нмпріилмы» [26, п. 60-61]. 

Ужагайщлыыфз взкйагдлі нмжзуії 
вфдлзт цмгм омжукілля нозлузнів 
ноава, вваеаєкм гмуійщлзк нозєгла-
рзпщ гм нозбіфлзків гмкрозлайщлмгм 
нігтмгу, агед пуфаплзи прал гдоеа-
вмрвмодлля в Укоаїлі таоакрдозжу-
єрщпя ндокалдлрлзк одсмокувалляк 
ра кмгдоліжауієы упієї пзпрдкз жакм-
лмгавпрва, у рмку фзпйі кмлпрзрууіи-
лмгм. Тмку првмодлля дсдкрзвлмгм 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз нмвзллм вігбуварзпщ ніг 
внйзвмк як жагайщлмпмуіайщлзт, рак і 
пндуіайщлм-ыозгзфлзт нозлузнів. 
Ндмбтіглм, цмб якіплм млмвйдлі, ндо-
пндкрзвлі «кдоівлі ігдї», «жапагз», 
«бажмві мплмвз» врійзйзпщ у кмлпрз-
рууіилі лмокз, лабуйз одгуйярзвлмгм 
жлафдлля гйя упщмгм кмлпрзрууіилмгм 
кдталіжку гдоеавлмї вйагз ра прайз 
фапрзлмы кмлпрзрууіилм-ноавмвмї 
кардоії. 

У жв’яжку ж узк ваорм нозєгла-
рзпщ гм нмжзуії Д. А. Скзолмва, якзи 

жажлафає, цм «в мплмві нозлузнів 
ноава жавегз йдеарщ дкмлмкіфлі, нм-
йірзфлі ра пмуіайщлі явзца ра жакмлз. 
У оджуйщрарі нозлузн ноава іплує 
рмку, цм ракзкз є жакмлз нозомгз ра 
пупнійщпрва. Айд рур ваейзвм воатм-
вуварз, цм нозлузнз ноава вігмбоа-
еаырщ лд впі жакмлмкіолмпрі ра явз-
ца, а йзхд рі, які пралмвйярщ ілрдодп 
гйя гдоеавз» [27, п. 35]. Взпймвйдлд 
кмела йзхд гмнмвлзрз рджмы ном рд, 
цм нозлузнз ноава вігмбоаеаырщ 
жакмлмкіолмпрі ра явзца, які пралмв-
йярщ ілрдодп лд рійщкз і лд прійщкз 
гйя гдоеавз, пкійщкз гйя лаомгу як 
лмпія пувдодлірдру ра єгзлмгм гедод-
йа вйагз в Укоаїлі. 

Позлузнз як мжлака, цм взмкод-
кйыє ру фз ілху гайужщ ноава пдодг 
ілхзт, є ракмы, цм жбйзеує оіжлі 
гайужі ноава, агед каиед впі лаукмвуі 
– нодгправлзкз впіт гайуждвзт гмкр-
озлайщлзт ланояків взмкодкйыырщ 
жагайщлі нозлузнз ноава як нозлуз-
нз, які каырщ жлафдлля гйя кмелмї іж 
гайужди ноава. Об’єглуыфзк фзллз-
кмк у ущмку апндкрі є сіжзфла мпмба 
(йыгзла), агед у лаукмвіи ыозгзф-
ліи йірдоаруоі нмпріилм лагмймхуєрщ-
пя ла рмку, цм ла пуфаплмку драні 
вігбуваєрщпя упвігмкйдлля ноімозрд-
рлмпрі жагайщлмйыгпщкзт уіллмпрди, а 
мпраллі каырщ таоакрдо нозлузнів, 
псмокуйщмвалзт ла оівлі взпмкмгм 
прундля ужагайщлдлля [28, п. 5]. З 
мгйягу ла мпмбйзвмпрі нозлузнів 
ноава, як пндузсіфлмї ноавмвмї кард-
гмоії, в лзт, як пйухлм жауваеує 
О. Ф. Скакул, жмпдодгедлзи пвірмвзи 
гмпвіг омжвзрку ноава, гмпвіг узвійі-
жауії ра врійыырщпя жагайщлмйыгпщкі 
уіллмпрі [29, п. 253]. 

Оред, нзралля гмпйігедлля 
нозлузнів ноава лабуває мпмбйзвмгм 
жлафдлля у пвірйі євомілрдгоауіилзт 
номудпів, які вігбуваырщпя в Укоаїлі, 
рмбрм у кмлрдкпрі ноаглдлля укоаїл-
пщкмї гдоеавз цмгм жаномвагедлля 
нмжзрзвлмгм гмпвігу жакмлмгавфмгм 
водгуйывалля ра нмжзрзвлзт жгмбур-
ків ноава євомндипщкзт коаїл у вір-
фзжлялд кмлпрзрууіилд жакмлмгавпр-
вм. Такд вномвагедлля у лауімлайщлу 
жакмлмгавфу пзпрдку ра ыозгзфлу 
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ноакрзку є лдмбтіглзк ж кдрмы вз-
кмлалля Укоаїлмы вжярзт ла пдбд 
кіелаомглзт жмбмв’яжалщ у фапрзлі 
жагайщлмвзжлалзт нозлузнів, жанмжз-
фдлля дйдкдлрів нмжзрзвлмгм євом-

ндипщкмгм гмпвігу («гаокмліжауія» 
жакмлмгавпрва), аганрауії жакмлмгав-
прва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва кіе-
гдоеавлзт одгімлайщлзт пнійщлмр, 
жмкодка коаїл ЄС. 
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Shatilo V. Theoretical approaches to defining the principles of law and their im-
pact on the development of the constitutional mechanism of the state power  

A description of scientific approaches to defining the notion of the principles of law 
is made. Problems related with understanding the principles of law when implementing 
the constitutional mechanism of the state power are investigated. The main manifesta-
tions of the impact of the principles of law on the implementation of the constitutional 
mechanism of the state power are outlined.  
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