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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Судаков В. Принцип розподілу державної влади
у роботах українських вчених. – Рукопис.
     Випускова робота магістра зі спеціальності 081 «Право». –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих
юридичних наук, кафедра теорії, історії держави та права. Кременчук, 2018.
Розподіл влади (влада одна) на гілки — важлива й необхідна умова
формування правової, соціальної держави, її основоположний принцип. Цей
принцип справедливо відноситься до основних досягнень світової цивілізації і загально — 
людської культури. Соціальна цінність розподілу влади полягає у тому, що він покликаний 
запобігти можливості зосередження повноти влади в руках якої — небудь гілки влади чи 
державного органу. Тому його справедливо вважають важливою гарантією
політичної свободи особистості.

Ключові слова: Конституція України, принцип розподілу державної
влади, вчення про принцип розподілу державної влади, наукові погляди
В.В. Костицького про принцип розподілу державної влади.

Судаков В. Принцип разделения государственной власти в работах
украинских ученых. - Рукопись.
   Выпускная работа магистра по специальности 081 «Право». -
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского.
Факультет права, гуманитарных и социальных наук. Кафедра отраслевих
юридических наукКафедра теории, истории и права. Кременчуг, 2018.
Распределение власти (власть одна) на ветви - важная и необходимое
условие формирования правового, социального государства, его
основополагающий принцип. Этот принцип справедливо относится к
основным достижениям мировой цивилизации и обще - человеческой
культуры. Социальная ценность разделения властей заключается в том, что
он призван предотвратить возможность сосредоточения полноты власти в
руках какой - либо ветви власти или государственного органа. Поэтому его
справедливо считают важной гарантией политической свободы личности.

Ключевые слова: Конституция Украины, принцип разделения
государственной власти, учение о принципе разделения государственной
власти, научные взгляды В.В. Костицкого о принципе разделения
государственной власти.



Sudakov V. Principle of separation of state power in the works of
Ukrainian scholars. - Manuscript.
      Master's thesis on specialty 081 "Law". - Kremenchuk National University
named after Mikhail Ostrogradsky. Faculty of Law, Humanitarian and Social
Sciences. Department of branch legal sciences, Department of Theory, History and
Law. Kremenchug, 2018.
The distribution of power (power one) on branches is an important and
necessary condition for the formation of a legal, social state, its fundamental
principle. This principle applies equally to the main achievements of world
civilization and general human culture. The social value of the separation of
powers lies in the fact that it is intended to prevent the possibility of concentrating
the fullness of power in the hands of any branch of government or state authority.
Therefore, it is fairly considered an important guarantee of political freedom of the
person.

Key words: the Constitution of Ukraine, the principle of separation of state
power, the doctrine of the principle of separation of state power, scientific views
VV Kostytsky about the principle of separation of state power.


