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4.1.  Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Здійснено системне дослідження принципу поділу влади як 

основоположного принципу функціонування демократичної держави. Зокрема 

проаналізовано основні підходи до розуміння даного принципу в жорсткому  і 

м’якому  значенні. Розглянуто систему стримувань і противаг в механізмі 

реалізації державної влади на основі принципу поділу влади.  Особливу увагу 

приділено законодавчій гілці влади, її місцю і значенню в тріаді поділу влади. 

Визначено, що основною сферою діяльності законодавчої гілки влади є 

прийняття законів як  основних нормативно-правових актів, що спрямовують 

розвиток правової системи держави у різних сферах суспільних відносин як 

публічно так і приватноправових, а саме юридичної відповідальності, податків і 

зборів, адміністративних тощо.  
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