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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. В демократичних державах поділ влади
становить однин з базових принципів забезпечення демократії, є головним
запобіжником авторитаризації влади, стоїть на захисті прав і свобод громадян,
верховенства права, функціонування держави як правової. У сучасних
суспільно-політичних умовах ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади
вимагають нового осмислення як щодо їх місця і значення для забезпечення
функціонування демократичного устрою держави, так і щодо їх розвитку та
можливого переосмислення з врахуванням сучасних суспільно-політичних
процесів як в Україні, так і у світі.

Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу влади перебувають
у тісному зв’язку з орієнтацією України на європейську інтеграцію, що
зумовлює важливість вивчення досвіду країн Європейського Союзу, зокрема,
Республіки Польща. Історичні умови розвитку української та польської
політико-правової думки є схожими, хоча і містять істотну різницю з огляду на
великий період існування Республіки Польща саме як незалежної держави.
Територіальна близькість двох держав, спільність розселення українців і
поляків, тривале перебування частини України у складі Речі Посполитої,
подібність історичних умов їх розвитку становлять цікавий контекст вивчення
політико-правової думки, зокрема, ідейно-теоретичних засад реалізації
принципу поділу влади. Особливо плідним вбачається вивчення досвіду
реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща в сучасному контексті,
оскільки період трансформації в обох країнах почався приблизно одночасно,
проходив ті самі етапи, але знаходив та закріплював різні механізми реалізації
принципу поділу влади, досягаючи різних економічних та суспільно-
політичних результатів. Важливість та актуальність вивчення сучасного
польського досвіду функціонування поділу влади зумовлений також поточною
ситуацією, яка склалася в Польщі після парламентських та президентських
виборів 2015 р., коли законодавча та виконавча гілки влади опинилися під
фактичним контролем однієї політичної сили, що призвело до деформації
принципу поділу влади.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження відповідає Загальнодержавній програмі адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від
18 березня 2004 р. № 1629-IV. науково-технічних розробок на період до
2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
7 вересня 2011 р. № 942. Тема дослідження є складовою науково-дослідної
роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
науковий напрям «Дослідження проблем гуманітарних наук», затверджений
Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол № 6 від 26 грудня
2013 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради



2

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
(протокол № 6 від 29 жовтня 2015 року).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є комплексний аналіз
загальнотеоретичних аспектів виникнення та розвитку ідейно-теоретичних
засад реалізації принципу поділу влади в Польщі в контексті історичних і
суспільно-політичних умов на різних етапах розвитку її державності, зокрема,
в сучасних умовах, визначення основних етапів формування та розвитку цих
засад шляхом їх історичної періодизації, визначення причин та наслідків
сучасної деформації принципу поділу влади, вироблення пропозицій щодо
нових підходів до ідейно-теоретичних засад реалізації поділу влади та їх
застосування в Україні.

Виходячи з мети дисертаційного дослідження, визначено такі завдання:
– з’ясувати сутність принципу поділу влади в його теоретичному та

прикладному значенні;
– виокремити загальні етапи зародження та розвитку поглядів на владу

та її поділ, які є поширеними в польській політико-правовій думці, розкрити їх
основні характеристики;

– здійснити періодизацію історії зародження та розвитку ідейно-
теоретичних засад реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща;

– виявити концептуальні положення реалізації поділу влади на
сучасному етапі розвитку Республіки Польща;

– з’ясувати причини та механізми деформації (кризи) реалізації ідеї
поділу влади в Республіці Польща в сучасних умовах;

– запропонувати нові підходи до ідейно-теоретичних засад реалізації
принципу поділу влади з врахуванням причин та механізмів деформації
(кризи) реалізації ідеї поділу влади в Республіці Польща в сучасних умовах;

– обґрунтувати пропозиції щодо можливості використання існуючого
досвіду Республіки Польща в Україні на сучасному етапі.

Об’єктом дослідження є ідея (доктрина, теорія) поділу влади в історико-
правовій думці в аспекті її еволюції та імплементації в різних історичних
умовах.

Предметом дослідження є історико-правовий аналіз ідейно-теоретичних
засад реалізації принципу поділу влади, представлених польською історико-
правовою думкою.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить
комплексний підхід, який поєднує методологію пізнання учень про державу і
право та методологію пізнання держави і права. Базовими орієнтирами
дослідження стали сучасні методологічні підходи, методи та принципи
наукового пізнання.

З урахуванням мети та пізнавальних завдань дисертантом було
використано такі методи: діалектичний, який орієнтує на пізнання явищ
суспільного життя у процесі його розвитку, виникнення суперечностей,
єдності та боротьби протилежностей (підрозділи 2.1–2.3, 3.2); логічний метод,
який включає аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, визначення понять та їх
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класифікацію (підрозділи 1.1, 1.2); історичний (хронологічний) метод
(підрозділи 1.3, 2.1–2.3), який дає змогу досліджувати державу і право, правові
інститути і процеси в тій послідовності, в якій вони виникали, розвивалися та
змінювалися; системний метод, забезпечив уявлення про державу і право як
на систему, що складається з окремих елементів, кожен з яких виконує певну
функцію, між якими існує взаємозв’язок (структура), що зумовлює місце
елемента в цій системі (підрозділи 3.1, 3.2); порівняльно-правовий метод
забезпечив різні напрямки дослідження державно-правових явищ, сприяв
встановленню тенденцій і закономірностей його розвитку (підрозділи 1.3, 3.3);
порівняльно-історичний метод (підрозділи 1.3, 2.1–2.3) полягає у зіставленні
поглядів мислителів різних епох і народів на розвиток державно-правових
явищ та інститутів; соціологічний метод (підрозділи 2.1–2.3; 3.2) дає
можливість виявити соціальну зумовленість теоретичних підходів до поділу
влади у представників світової та польської політико-правової думки різних
періодів їх розвитку з метою виявлення постійних зв’язків між фактами
суспільного життя і специфікою їхнього осмислення.

Теоретико-методологічну базу дослідження складають роботи
вітчизняних вчених К. Бабенка, В. Бабкіна, Л. Галаган, Н. Жук, А. Зайця,
В. Костицького, М. Козюбри, В. Ладиченка, В. Лемака, І. Маринів,
Р. Мартинюка, Я. Митровки, О. Новикова, В. Опришка, О. Паславської,
В. Погорілка, І. Процюка, І. Сало, В. Селіванова, О. Скакун, О. Скрипнюка,
О. Фрицького, Ю. Фрицього, В. Тація, Ю. Тодики, М. Цвіка, В. Шаповала та
ін. Аналізувалися праці польських науковців, які досліджували питання поділу
влади та дотичних до них. Йдеться, насамперед, про праці таких науковців як
Б. Банашак, Ю. Бардах, А. Бурда, Є. Бучковський, П. Вінчорек, В. Волпюк,
Є. Вятр, Л. Гарлицький, Г. Грошик, К. Гжибовський, С. Ейстрейхер, Г. Куц,
Є. Кучіньський, Б. Лешьнодоський, Р. Малайни, Я. Маларчик, С. Олівняк,
К. Опалек, М. Петшак, А. Пулло, П. Сарнецький, Г. Сейдлер, А. Сильвестшак,
М. Соболевський, С. Стажиньський, М. Сухоцька, В. Урущак, А. Цолль,
Р. Хрущак та ін.

Емпіричну базу дослідження складають праці польських мислителів,
політиків та державних діячів, які детермінували ідейно-теоретичні засади
реалізації принципу поділу влади у різних історичних періодах Республіки
Польща. Важливою складовою емпіричної бази стали конституції та
законодавчі акти Республіки Польща, які регулюють або впливають на
реалізацію поділу влади на різних історичних етапах розвитку польської
держави, сучасні рішення Конституційного Трибуналу та Верховного суду
Республіки Польща, рішення органів територіального самоврядування в
Республіці Польща, рішення органів Європейського Союзу (Венеціанської
комісії, Європейської комісії, Трибуналу справедливості Європейського
Союзу), офіційні позиції польських державних органів, наукових закладів,
громадських та експертних організацій.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що
дисертація є одним з перших в сучасній вітчизняній науці комплексним
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теоретико-історичним монографічним дослідженням, в якому здійснено аналіз
ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі
Республіки Польща та визначено можливості використання польського
досвіду в Україні.

Наукова новизна одержаних результатів та особистий внесок автора
відображені у таких ідеях, положеннях та висновках, а саме:

уперше:
– запропоновано ґенезу ідейно-теоретичних засад поділу влади у

Республіці Польща в конкретних історичних та політичних умовах та виявлено
загальні закономірності їх розвитку. Зокрема, виявлено, що ідейно-теоретичні
засади поділу влади у Польщі, в цілому, пройшли ті самі етапи, що й світова
політико-правова думка, але характеризуються оригінальністю та глибиною
осмислення, що було зумовлено зв’язком з історичними та суспільно-
політичними умовами, в яких вони формувалися. Це проявилося, зокрема, в
активізації дискусії щодо ідейно-теоретичних засад принципу поділу влади та
їх імплементації в період державотворчих та політико-правових
трансформацій. Розвиток ідейно-теоретичних засад реалізації поділу влади у
Республіці Польща характеризується: а) еволюцією визначення суверена влади
в напрямку: бог–король – король–держава – держава–народ – народ;
б) еволюцією поглядів від функціональної єдності влади до її функціонального
поділу; в) еволюцією уявлень від переважання організаційного принципу
поділу влади до примату принципу її функціонального поділу;

– визначено періодизацію зародження та розвитку ідейно-теоретичних
засад реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща, а саме:
а) джерело влади – король, запобігання узурпації влади, забезпечення прав і
свобод певної частини суспільства – шляхти, магнатів і короля, досягнення
станового компромісу (від зародження у XV ст. до втрати Польщею
незалежності у 1791 р.); б) залежність або відсутність суверенної влади
загалом, боротьба за незалежність держави та суверенність влади (1792–
1917 рр.); в) відновлення незалежності держави та суверенності влади,
запобігання авторитаризації влади та диктатури, забезпечення прав і свобод
особи і громадянина, джерело влади – народ, досягнення компромісу
політичних сил (1918–1934 рр.); г) авторитаризація влади, джерело влади –
держава, організаційний (інституціональний) поділ влади, підпорядкування
органів влади голові виконавчої влади – президенту (1935–1939 рр.);
ґ) окупація держави, відсутність суверенної влади на території держави,
формулювання принципів майбутньої організації влади після відновлення
суверенності (1940–1945 рр.); д) встановлення політичної диктатури
комуністичної ідеології, демократичний централізм, єдність влади, формально
суверен влади – народ, фактично – єдиновладдю однієї партії, організаційний
поділ влади як система управління державної влади (1946–1988 рр.);
е) скасування єдиновладдя однієї партії (політичної диктатури комуністичної
ідеології), запобігання авторитаризації влади, запобігання єдиновладдя,
джерело влади суверен – народ, наявність органу конституційної юрисдикції,
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права опозиції, верховенство права, правова держава, поділ влади – базовий
принцип демократичної держави, досягнення компромісу політичних сил
(1989–1996 рр.); є) поділ влади – базовий принцип демократичної держави;
забезпечення базових принципів демократичної держави: правова держава,
верховенство права; забезпечення прав і свобод громадян; запобігання
авторитаризації влади, джерело влади суверен – народ; пропозиції виділення в
поділі влади нових гілок (функцій, органів) влади, як-от: контрольна влада,
нейтральна влада; досягнення компромісу політичних сил; пропозиція
здійснення поділу влади також за принципом «правляча влада» та «влада
опозиції», з наданням останній відповідних гарантій впливу на «правлячу
владу» та контролю за нею; доповнення ідейно-теоретичних засад поділу
влади її вертикальним поділом як невід’ємним елементом реалізації принципу
поділу влади, в якому виокремлюється влада територіального самоврядування
(1997 р. – до сьогодні);

– з’ясовано причини та зміст виникнення та розвитку кризи реалізації
принципу поділу влади, викликаної його деформацією, який відбувається в
Республіці Польща в сучасних умовах. Встановлено, що сучасна криза поділу
влади виникла внаслідок того, що законодавча та виконавча влада опинилася у
руках однієї політичної сили, яка цілеспрямовано збільшує свій вплив на
судову гілку влади з метою її подальшого контролю, порушує конституційні
принципи поділу і рівноваги влади шляхом використанням конституційних та
позаконституційних механізмів стримувань і противаг;

– введено до наукового обігу нові джерела польської політико-правової
думки з питань поділу влади, які належать до різних історичних періодів, у
перекладах здобувача. Такими джерелами є праці польських мислителів,
політиків та державних діячів, учених-правників, починаючи з ХV сторіччя і
донині, а саме: А. Моджевського, Л. Опалінського, В. Гошліцького,
Я. Пшилуского, С. Гарчинського, С. Конарського, В. Комарницького,
М. Ростворовського, В. Маліняка, Л. Гембажевського, І. Чуми, А. Бурди,
К. Опалека, К. Гжибовського, Г. Сейдлера, М. Соболевського, Р. Малайного
А. Пулло, А. Сильвестшака та інших;

удосконалено:
– підходи до формулювання ідейно-теоретичних засад реалізації

принципу поділу влади, які пропонується розглядати у політичному,
теоретичному, нормативному (конституційному та позаконституційному),
інституціональному, суспільному, персональному і наднаціональному
вимірах. Політичний вимір передбачає розгляд принципу поділу влади з
урахування її розподілу між правлячими та опозиційними політичними
силами. Теоретичний вимір передбачає розгляд принципу поділу влади саме
як теоретичного постулату. Нормативний вимір принципу поділу влади
передбачає розгляд його нормативного закріплення. Інституціональний вимір
передбачає виділення в системі поділу влади центральних органів влади, що
представляють відповідні гілки влади та децентралізацію влади, тобто
розмежування повноважень центральних органів влади та місцевого
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самоврядування. Суспільний вимір принципу поділу влади передбачає
врахування загроз, які несе в собі деформація принципу поділу влади правам
і свободам громадян, зокрема, праву на громадянські протести проти
порушення принципу поділу влади як спосіб впливу на владу з метою
захисту прав і свобод громадян. Персональний вимір принципу поділу влади
передбачає врахування ролі осіб, які відіграють ключову роль в
інституційному поділі влади. Наднаціональний вимір принципу поділу влади
передбачає врахування міжнародних та/або міждержавних інститутів,
членами яких є держава, для усунення причин деформацій принципу поділу
влади;

– зміст принципу поділу влади, як одного з основоположних для
сучасної демократичної держави, який розглянуто поряд із принципами
правової держави та верховенства права. Принцип поділу влади є теоретичним
постулатом, який дає можливість не так будувати державний механізм та
організувати його функціонування з огляду на необхідність державно-владної
діяльності органів держави відповідно до їх компетенції, як забезпечувати
недопущення узурпації (авторитаризації, диктатури) влади в державі,
гарантувати права та свободи її суверена – народу;

– уявлення про співвідношення ідей поділу влади та її єдності, які
можуть та повинні співіснувати і взаємодоповнювати одна одну за умови, що
під єдністю державної влади розуміється постулат, що джерелом, сувереном
влади є народ цієї держави і тому вона є єдиною. Влада належить народу, який
функціонально поділив цю владу в об’єктивному значенні, залежно від сфер
діяльності державної влади та способів її реалізації, на гілки: законодавчу,
виконавчу і судову. Поділену в такий спосіб владу народ передав відповідним,
обраним ним, органам, які репрезентують його інтереси, його владу у
відповідний спосіб, користуючись для цієї мети правом реалізації
законодавчої, виконавчої та судової влади;

набули подальшого розвитку:
– методологічні підходи щодо проведення історико-правового аналізу

принципу поділу влади та ідейно-теоретичних засад його реалізації, які
передбачають застосування історичного (хронологічного) та порівняльно-
історичного методів, як основних у проведенні такого аналізу;

– систематизація ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу
влади, яка дозволяє виявити вирішальний вплив конкретних історичних та
політичних умов на їх формування та нормативне (конституційне)
закріплення;

– розуміння сучасних загроз для реалізації принципу поділу влади на
прикладі Республіки Польща, які проявляються в тенденції до авторитаризації
влади у випадку, коли законодавча і виконавча гілки влади опиняються в
руках однієї політичної сили.

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і
рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дослідження, можуть
бути використані в:
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– науково-дослідній роботі – як методологічну основу для подальших
досліджень проблематики реалізації принципу поділу влади, зокрема, у
формуванні цілісної обґрунтованої науково-теоретичної системи забезпечення
законодавчої діяльності, спрямованої на створення бази демократичного
реформування влади в Україні;

– правотворчій діяльності – при розробці змін до Конституції України в
частині формулювання окремих елементів механізму стримування і противаг в
системі поділу влади, при розробці нових законодавчих актів, які впливають
на формування та реалізацію механізму стримування і противаг в системі
поділу влади;

– навчальному процесі – при підготовці навчально-методичних
матеріалів, розділів підручників та навчальних посібників, проведення занять з
навчальних дисциплін «Історія політичних і правових учень», «Теорія права та
держави».

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Висновки,
положення і рекомендації, обґрунтовані у дисертації, обговорювались на
міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, та на круглому
столі: VII Міжнародна науково-практична конференція «Україна як політична
реальність: політика, економіка, право, духовність» (Київ, 21 березня 2013 р.);
Міжнародна наукова конференція «Дев’яті юридичні читання. Політико-
правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи» (Київ, 24–25
травня 2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Політика і
духовність в умовах глобальних викликів» (Київ, 2–3 квітня 2014 р.);
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Право: історія, теорія,
практика» (Дніпро, 18–19 листопада 2016 р.); ХVІІІ Міжнародна наукова
конференція «Актуальні дослідження в сучасному світі» (Переяслав-
Хмельницький, 26–27 жовтня 2016 р.); VIІ Міжнародна науково-практична
конференція «Ефективність норм права» до 140-річчя професора Василя
Синайського (Київ, 17 листопада 2016 р.); VІ наукові читання, присвячені
пам’яті академіка В. Копєйчикова (Київ, 17 листопада 2016 р.); Міжнародна
наукова конференція «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький,
21–22 жовтня 2016 р.); Круглий стіл, присвячений 80-річчю з дня народження
професора Станіслава Сергійовича Яценка (Київ, 23 грудня 2017 р.);
VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правова реформа:
концепція, мета, впровадження» до 85-річчя професора Ярославни Шевченко
(Київ, 23 листопада 2017 р.); VІІ Міжнародна наукова конференція:
«Соціологія права очима молодих вчених: теоретико-правова спадщина
Костянтина Неволіна» (Київ, 25 жовтня 2018 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження знайшли
своє відображення у 18 наукових працях, в тому числі у 6 статтях в фахових
виданнях України (з них 5 входять до міжнародних наукометричних баз
даних), в 1 зарубіжному науковому часописі, а також у монографічному
виданні та 10 наукових працях, що засвідчують апробацію матеріалів
дисертації та додатково відображають отримані наукові результати.
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Структура та обсяг дисертації визначені метою, завданнями та
предметом дослідження. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів,
які об’єднують дев’ять підрозділів, списку використаних джерел і додатків.
Загальний обсяг рукопису дисертації – 243 сторінки, з яких основний текст
викладений на 192 сторінках та список використаних джерел складається з
230 найменувань, які викладені на 22 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок з
науковими програмами, темами, встановлено мету та завдання, визначено
об’єкт і предмет дослідження, теоретико-методологічну та емпіричну бази
дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення отриманих
результатів, наведено дані про її апробацію та публікації автора.

Розділ 1 «Загальна характеристика доктрини поділу влади та
теоретико-методологічні засади її аналізу в історико-правових
дослідженнях» складається з трьох підрозділів, у яких проаналізовано
питання методології історико-правових досліджень поділу влади, сучасний
науковий дискурс проблеми поділу та єдності влади в умовах політико-
правових трансформацій, періодизацію розвитку доктрини поділу влади.

У підрозділі 1.1 «Методологія історико-правових досліджень поділу
влади» розглянуто питання методології, яка застосовується в історико-
правових дослідженнях, зокрема, у вивченні питань теорії держави і права та
історії політичних та правових учень. Структура роботи базується на
застосуванні історико-хронологічного методу, який дає можливість
досліджувати державу і право, правові інститути і процеси в тій послідовності,
в якій вони виникали, розвивалися та змінювалися. Історичний розвиток, який
становить контекст, в якому досліджується предмет роботи у хронологічному
порядку історичного розвитку польської держави, базувався на прийнятій в
польській правовій доктрині періодизації виникнення та розвитку польської
держави.

У підрозділі 1.2 «Сучасний науковий дискурс проблеми поділу та єдності
влади в умовах політико-правових трансформацій» виокремлено основні
теоретичні проблеми, які є предметом дослідження та дискусії в українській
правовій науці. До таких проблем належать: а) поділ влади у
функціональному, організаційному, або інституціональному та суб’єктивному,
або персональному аспекті; б) класифікація моделей поділу влади; в) питання
рівноваги влади при реалізації поділу влади; г) місце механізмів стримувань і
противаг у поділі влади та способи його реалізації; ґ) співвідношення єдності
та поділу влади; д) визначення поділу влади у сучасних умовах.

У підрозділі 1.3 «Ґенеза та розвиток доктрини поділу влади у світовій
історико-правовій та політичній думці» досліджено питання ґенези ідеї
поділу влади у світовій політико-правовій думці, виходячи з того, що історію її
розвитку можна поділити на три основні етапи: 1) етап теорії змішаного
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устрою; 2) етап теорії устрою рівноваги; 3) етап власне теорії поділу влади.
Класичний варіант доктрини поділу влади був запропонований
Ш.-Л. Монтеск’є. Його використано у конституціях багатьох країн, що і
підтверджувало його практичну дієвість та ефективність.

Розділ 2 «Ідея поділу влади у польській історико-правовій та
політичній думці та її імплементація у правовій системі Польщі (друга
половина XV ст. – 1997 р.)» складається з трьох підрозділів, в яких
розглянуто погляди представників польської політико-правової думки на
питання влади та її поділу від їх зародження до формування ідейно-
теоретичних засад реалізації поділу влади на кожному з історичних етапів
розвитку польської держави до моменту закріплення принципу поділу влади у
сучасній Конституції Республіки Польща.

У підрозділі 2.1 «Зародження і розвиток поглядів на владу, її поділ та
їхнє нормативне закріплення до 1791 року» розглянуто зародження у Польщі
поглядів на владу у другій половині XV та першій половині XVI ст., у період
Шляхетської Речі Посполитої, яка була різновидом станової монархії, що
характеризувалася тим, що поряд з монархом у здійсненні державної влади
брав участь тільки шляхетський стан, який підпорядкував собі інші стани.
Погляди цього періоду стосувалися питань організації державної влади та її
розподілу. У цей період можна виділити два напрямки поглядів на організацію
влади, а саме: 1) доктрина зміцнення королівської влади, прихильниками якої
були Я. Остророг, А. Моджевський, П. Скарга, Л. Опалінський,
В. Гошліцький; 2) доктрина шляхетської вольності та права на liberum veto,
прихильниками яких виступали Я. Пшилуский, С. Оріховський, А. Фредро.

У підрозділі 2.2 «Розвиток поглядів на поділ влади та їх імплементація в
період втрати та відновлення польської державності (1791–1939 рр.)»
розглянуто погляди представників польської політико-правової думки на
питання влади та її поділу в періоди втрати (1971–1917 рр.) та відновлення
(1918–1939 рр.) польської державності. У період втрати незалежності
досліджено, зокрема, праці Л. Василевського, Ю. Вибіцького, Ф. Каспарека,
В. Немойовського. У період незалежної Польщі принцип поділ влади
знаходить своє закріплення у Конституції 1921 р., а на формування ідейно-
теоретичних засад його реалізації впливали погляди М. Ростворовського,
В. Маліняка, З. Цибіховського, Л. Гембажевського, С. Мацкевича,
В. Яворського, І. Чуми, В. Маковського та інших.

У підрозділі 2.3 «Розвиток поглядів на поділ влади та їх імплементація в
період політичних трансформацій (1939–1997 рр.)» досліджено період
німецької окупації 1939–1945 рр., період панування в Польщі комуністичної
ідеології (1946–1989 рр.) та період відновлення незалежності у 1989 р. до
ухвалення сучасної конституції 1997 р. Після Другої світової війни доктрина
поділу влади розглядалася в польській правовій науці головним чином або як
буржуазний принцип, або як принцип, який може застосовуватися тільки у
контексті організації роботи апарату державної влади, яка спирається на
принцип єдиної влади. Однак вона залишалася об’єктом досліджень польських
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вчених А. Бурди, К. Опалека, К. Гжибовського, Г. Сейдлера, Г. Грошика,
Я. Маларчика, М. Соболевського, Р. Малайногота інших. Повернення до
принципу поділу влади у 1989 році, як базового принципу демократичної
держави було зафіксовано у новій конституції, яка набула чинності 17 жовтня
1997 р. Його закріпленню передувала широка наукова та парламентська
дискусія, в якій брали участь, зокрема, польські науковці А. Пулло,
П. Вінчорек, Р. Малайни, Є. Вятр та інші.

Розділ 3 «Концептуалізація ідеї поділу влади у сучасній Республіці
Польща» складається з трьох підрозділів, в яких розглянуто погляди на
ідейно-теоретичні засади поділу влади та їх реалізацію, трансформацію і
деформацію у період сучасних суспільно-політичних трансформацій у
Республіці Польща.

У підрозділі 3.1 «Сучасні погляди та особливості трансформації
доктрини поділу влади у Республіці Польща» досліджені сучасні погляди
представників польської правової науки на формулювання ідейно-теоретичних
засад реалізації поділу влади у Республіці Польща, які спираються на сучасне
нормативне закріплення принципу поділу влади у польській Конституції
1997 р. У сучасній польській науці відсутній уніфікований погляд щодо
формулювання сутності поділу влади у тому вигляді, як це записано у чинній
польській конституції. Розглянуто теоретичні підходи щодо поділу влади,
представлені у доробку таких польських науковців, як: Є. Кучіньський,
В. Волпюк, Б. Банашак, П. Сарнецький, Р. Малайни, А. Сильвестшак,
С. Олівняк, Є. Бучковський та інші.

У підрозділі 3.2 «Деформація принципу поділу влади після
президентських та парламентських виборів 2015 року як наслідок ризиків
політико-правової трансформації» проаналізовано сучасну ситуацію, що
призвела до деформації (кризи) поділу влади, яка виявляється, насамперед, у
відносинах судової гілки влади з виконавчою та законодавчою. Деформація
принципу поділу влади призвела також до зародження дуалізму в польському
праві. Склалася ситуація, коли законодавча та виконавча гілки влади
застосовують законодавчі акти, не враховуючи рішень органу конституційної
юрисдикції, згідно з якими деякі положення цих законодавчих актів були
визнані неконституційними, тобто такими, що є нечинними. Водночас, органи
судової влади застосовують ті самі законодавчі акти, окремі положення яких
були визнані органом конституційної юрисдикції неконституційними.

У підрозділі 3.3 «Виклики, загрози і перспективи реалізації поділу влади у
сучасних умовах Республіки Польща: нові підходи та досвід для України»
здійснено теоретичний та інституційно-нормативний аналіз конституційної кризи
поділу влади у Польщі та оцінок, які представлені у висновках та позиціях як
польських, так і міжнародних інституцій, а також і серед представників фахових
наукових кіл. Здійснений аналіз дає право стверджувати, що у Республіці
Польща відбувається деформація принципу поділу влади, що призвела до
конституційної кризи у взаємовідносинах законодавчої та виконавчої гілок влади
з одного боку, та судової гілки влади, з іншого.
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ВИСНОВКИ

В дисертації містяться теоретичні узагальнення і нове вираження
наукового завдання, що полягає у розкритті ідейно-теоретичних засад
реалізації принципу поділу влади на прикладі Республіки Польща, еволюції
цих засад з моменту зародження до сучасного періоду, формулюванні власних
пропозицій щодо використання польського досвіду в Україні.

Основними науковими і практичними результатами роботи є такі
висновки:

1. Принцип поділу влади є теоретичним постулатом, який дає
можливість не стільки будувати державний механізм та організовувати його
функціонування з огляду на необхідність державно-владної діяльності органів
держави відповідно до їх компетенції, скільки забезпечувати недопущення
узурпації (авторитаризації, диктатури) влади в державі, гарантувати права та
свободи її суверена – народу. Сутність даного принципу полягає у тому, що з
влади, яка належить єдиному суверену – народу, виділяються три самостійні
сфери (гілки) її реалізації відповідно до функцій, які виконує державна влада,
– законодавча, виконавча і судова, а для їх реалізації визначаються державні
органи.

2. Ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади у Республіці Польща
загалом пройшли ті самі етапи зародження і розвитку, що і загальносвітова
політико-правова думка, а саме три основні етапи: 1) етап теорії змішаного
устрою; 2) етап теорії устрою рівноваги; 3) етап теорії поділу влади. Втім,
погляди представників польської політико-правової думки на поділ влади
характеризуються оригінальністю та глибиною осмислення, що було
зумовлено зв’язком з історичними та суспільно-політичними умовами, в яких
вони формувалися.

3. Періодизацію розвитку ідейно-теоретичних засад реалізації принципу
поділу влади у Польщі від їх зародження і до сьогоднішнього часу можна
сформулювати, беручи за основу постулати, на яких формувалися ідейно-
теоретичні засади реалізації влади та принципу поділу влади, а саме: а) від
зародження у XV ст. до втрати Польщею незалежності у 1791 р.; б) 1792–
1917 рр.; в) 1918–1934 рр.; г) 1935–1939 рр.; ґ) 1940–1945 рр.; д) 1946–1988 рр.;
е) 1989–1996 рр.; є) 1997 р. – до сьогодні.

4. Концептуалізація сучасних ідейно-теоретичних засад реалізації поділу
влади у Польщі характеризуються: а) визнанням поєднання функціонального
та організаційного підходу до поділу влади; б) первинністю функціонального
поділу та похідним від нього характером організаційного поділу;
в) виділенням трьох сфер реалізації єдиної влади суверена, а саме –
законодавчої, виконавчої та судової гілок у межах функціонального поділу;
г) визначенням органів, які реалізують три сфери влади у межах
організаційного поділу; ґ) відсутністю абсолютного (безумовного) розділення
повноважень окремих гілок влади; д) наявністю у кожної з гілок влади
повноважень щодо обмеженого втручання у компетенцію іншої гілки влади,
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що разом становить механізм стримувань і противаг; е) рівновагою гілок
влади, яка є доповненням принципу поділу влади; є) співпрацею гілок влади як
загальним принципом, в межах якого реалізується поділ та рівновага влади.

5. Причинами сучасної деформації (кризи) реалізації принципу поділу
влади в Польщі є: а) переважний вплив на формування та діяльність гілок
влади однієї політичної сили; б) порушення законодавчими та виконавчими
гілками влади конституційних принципів поділу і рівноваги влади шляхом
втручання у діяльність судової гілки влади. Порушення конституційних
принципів поділу і рівноваги влади відбувається з використанням
конституційних та позаконституційних механізмів стримувань і противаг. До
конституційних механізмів можна віднести: а) прийняття законодавчих актів,
які змінюють закон, на основі якого діє Конституційний трибунал;
б) неприйняття Президентом присяги обраних Сеймом суддів. До
позаконституційних механізмів можна віднести: а) відмову органу виконавчої
влади – Ради Міністрів – оприлюднювати рішення Конституційного
трибуналу; б) прийняття Сеймом ухвал про визнання такими, що не мають
сили попередніх рішень Сейму щодо обрання суддів Конституційного
трибуналу.

6. Сучасна польська деформація (криза) поділу влади показала
необхідність вироблення нових підходів до ідейно-теоретичних засад
реалізації поділу влади у політичному, теоретичному, нормативному
(конституційному та позаконституційному), інституціональному,
суспільному, персональному і наднаціональному вимірах.

7. Досвід формування та розвитку ідейно-теоретичних засад реалізації
принципу поділу влади в Республіці Польща заслуговує на увагу з погляду
теорії та практики як один з напрямків у вітчизняних історико-правових
дослідженнях проблем теоретичного осмислення принципу поділу влади та
його реалізації в період суспільно-політичних трансформацій у Центрально-
Східній Європі, зокрема, в Республіці Польща. Взаємовплив рівня
теоретичного осмислення ідеї поділу влади на спосіб нормативного
закріплення принципу поділу влади, практику його реалізації показує
необхідність подальшого поглиблення теоретичного осмислення ідейно-
теоретичних засад реалізації принципу поділу влади в Україні, зокрема, на
основі використання історичного та сучасного досвіду Республіки Польща.
Аналіз сучасної деформації (кризи) поділу влади в Республіці Польща
доводить не тільки актуальність загрози авторитаризму влади в Україні,
особливо в період суспільно-політичних трансформацій, а й показує
важливість формування та розвитку саме сучасного ідейно-теоретичного
осмислення принципу поділу влади відповідно до сучасних викликів, які
стоять перед Україною.

8. Актуальним для України залишається питання теоретичного
осмислення і практичної реалізації питання розширення каталогу «влад» в
системі поділу влади, оскільки вони можуть і повинні становити додатковий
елемент в механізмі стримування і противаг, який забезпечує реалізацію
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принципу поділу влади в частині запобігання авторитаризації влади. До нових
категорій «влад» в системі поділу влади варто, на нашу думку, впровадити
«контрольну владу» та «нейтральну владу». Йдеться, насамперед, про
Рахункову палату, яка, згідно з Конституцією України, від імені Верховної
Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного
бюджету України та їх використанням (ст. 98 Конституції України). Якщо
виділяти «контрольну владу» як окремий елемент цього механізму, необхідно
збільшувати його незалежність від інших гілок влади, щоб зміни у «правлячій
владі» не призводили до використання «контрольної влади» як елементу
збільшення впливу законодавчої влади на виконавчу і судову владу,
виконавчої влади на законодавчу та судову влади. Щодо «нейтральної влади»,
то її завданням повинно бути гарантування дотримання реалізації принципу
поділу влади в разі виникнення загрози його деформації. Такою «нейтральною
владою» може стати Президент України, місце якого в системі поділу влади в
Україні на сьогодні не має чіткого визначення. Однак, якщо виділяти
Президента в окрему «нейтральну владу», необхідно істотним чином змінити
його повноваження. Повноваження Президента повинні обмежуватися
представницькими функціями держави на міжнародній арені,
церемоніальними, номінаційними функціями всередині держави та функціями,
що дають змогу блокувати дії законодавчої та виконавчої влади у разі
виникнення з їх боку загроз для конституційного устрою.
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АНОТАЦІЯ

Яценко І. С. Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу
влади на прикладі Республіки Польща: історико-правовий аналіз. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.

У дисертації досліджено теоретичні та практичні аспекти ідейно-
теоретичних засад реалізації поділу влади у Республіці Польща в їх
історичному розвитку, який пройшов три етапи: 1) етап теорії змішаного
устрою; 2) етап теорії устрою рівноваги; 3) етап теорії поділу влади. Їх
зародження та розвиток характеризується: а) еволюцією визначення
суверена влади в напрямку: бог-король – король-держава – держава-народ –
народ; б) еволюцією поглядів від функціональної єдності влади до її
функціонального поділу; в) еволюцією поглядів від переважання
організаційного принципу поділу влади до примату принципу її
функціонального поділу.

На сьогодні в Польщі спостерігається деформація поділу влади, яка
показала необхідність розглядати ідейно-теоретичні засади реалізації поділу
влади у політичному, теоретичному, нормативному (конституційному та
позаконституційному), інституціональному, суспільному, персональному і
наднаціональному вимірах.
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АННОТАЦИЯ

Яценко И. С. Идейно-теоретические основы реализации принципа
разделения власти на примере Республики Польша: историко-правовой
анализ. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.01 – теория та история государства и права; история
политических и правовых учений. – Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев,
2018.

В диссертации исследованы теоретические и практические аспекты
идейно-теоретических основ реализации разделения власти в Республике
Польша в их историческом развитии, который прошел три этапа: 1) этап
теории смешанного строя; 2) этап теории строя равновесия; 3) этап теории
разделения власти. Их зарождение и развитие характеризуется: а) эволюцией
определения суверена власти в направлении: бог-король – король-государство
– государство-народ – народ; б) эволюцией взглядов от функционального
единства власти до ее функционального разделения; в) эволюцией взглядов от
превалирования организационного принципа разделения власти к примату
принципа ее функционального разделения.

На сегодня в Польше наблюдается деформация разделения власти,
которая показала необходимость рассматривать принцип разделения власти в
политическом, теоретическом, нормативном (конституционном и
внеконституционном), институциональном, общественном, персональном и
наднациональном измерениях.

Ключевые слова: разделение власти, единство власти, деформация
разделения власти, кризис разделения власти, генезис разделения власти,
идейно-теоретическая основа разделения власти, разделение власти в
Республике Польша.
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The origin and development of the ideological and theoretical basis of the
separation of powers and its implementation in Poland during the country’s
historical development can be divided into three main stages: 1) the stage of the
theory of status mixtus; 2) the stage of the theory of balanced government; 3) the
stage of the theory of separation of powers.

The history of the ideological and theoretical basis of the principle of
separation of powers in Poland from their origin until today should be considered as
the evolution of the basic postulates that formed the ideological and theoretical
principles of exercising power and the principle of the separation of powers in a
specific period. It is characterized by: a) the evolution of determining the sovereign
of power in the direction of: god-king – king-state – state-people – the people; b) the
evolution from the functional unity of power to its functional separation; c) the
evolution from the prevalence of the organizing principle of separation of powers to
the primacy of the principle of the functional separation.

The recent distortion of the separation of powers in Poland exemplifies the
need to formulate new approaches to the ideological and theoretical basis of the
implementation of the separation of powers, taking into consideration their political,
theoretical, normative (constitutional and non-constitutional), institutional, social,
personal and supranational dimensions. The political dimension of the principle of
separation of powers means that the principle of separation of powers has to be
considered: a) as the division of powers between the «ruling power» and the
«opposition power»; b) that the «opposition power» has to have the rights to control
any activity of the «ruling power» and to block the «ruling power» if it has
attempted to usurp the power, to concentrate more power in the hands of one
political force – the «ruling power». The theoretical dimension means that the
principle of separation of powers is a theoretical postulate, which mainly allows not
only to build a mechanism of state governance and to organize functioning of state
bodies according to their competence, but mainly to ensure prevention of usurpation
of power in the state, to guarantee the rights and freedoms of its sovereign – the
people. The normative dimension – is an implementation on the constitutional level
the principle of separation of powers, checks and balances mechanisms, mechanisms
of influence on the principle of separation of power by the sovereign of power – the
people and the parliamentary opposition. The institutional dimension – is the
selection according to the system of separation of powers the central bodies of
authorities, which represent respective branches of power and have necessary and
sufficient powers to implement their functions and to prevent the violation of
separation of powers. The institutional dimension should also include
decentralization of powers, which means the separation of powers of the central and
local authorities to ensure an adequate level of autonomy, which makes it possible to
counteract attempts by the central government to interfere in the activities of local
government. Social dimension – is expressed in preventing threats for rights and
freedoms, and in civil protests against the violation of the principle of separation of
powers as a way to influence the authorities to protect the rights and freedoms of
citizens. The personal dimension – is expressed in preventing the attempts to remove
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people from office, the attempts to limit the rights of key people in the institutional
separation of powers, and in counteracting the attempts to change the personal
composition for the purpose of appointment to these positions a people loyal to the
government. Supranational dimension – participation of the international institutions
which the state belongs to, in assessing the performance of the democratic
institutions and/or distortion in the state the democratic institutions and principles, in
particular, such as the separation of powers, and their ability to use the mechanisms
of influence on the state to eliminate the said distortion of the separation of powers.

Keywords: separation of powers, unity of power, distortion of the separation
of powers, crisis of the separation of powers, origins of the separation of powers,
ideological and theoretical principles of the separation of powers, separation of
powers in Republic of Poland.
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