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До питання про термінологічне позначення
складових державної влади
М. С. Булкат
У статті викладено результати дослідження щодо практики позначення «частин
цілого» у державній владі демократичної, правової держави: законодавчої, виконавчої,
судової. Відзначено розповсюджене використання вітчизняними правниками нетипового
для юридичної мови метафоричного порівняння «гілка влади». Запропоновано термін
«складова державної влади». Він змістовно відповідає первинним поняттям «separation
of powers», «division of powers» (розподіл влади), адже розподіл влади відбувається
між її складовими частинами. А також морфологічно обґрунтований з точки зору
наукового позначення «частин цілого» у державній владі: за основним, прямим значенням
відповідає вимогам юридичної термінології. Слова у запропонованому варіанті терміна
вживаються в буквальному та звичайному усталеному значенні, формулювання відповідає
вимогам точності, визначеності та однозначності у змісті юридичної термінології.
Ключові слова: демократична, правова держава,
державна влада, складова державної влади.
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To the question of terminology parts of the state power
M. S. Bulkat
The article presents the results of the research on the practice of designating «parts of the whole»
in the state power of a democratic, rule of law state: legislative, executive, judicial.
There is a widespread use by domestic lawyers of the metaphorical comparison of «branches
of power» that is not typical for legal language. The term «part of the state power» has been
proposed. It substantially corresponds to the primary concepts of «separation of powers», «division
of powers», because the distribution of power occurs between its constituent parts. It is also
morphologically substantiated in terms of the scientific designation of «parts of the whole»
in state power: it corresponds to the requirements of legal terminology in its basic and direct
meaning. The words in the proposed variant of the term are used in a literal and usual fixed
meaning, the formulation meets the requirements of accuracy, certainty and unambiguity
in the content of legal terminology.
Keywords: democratic, rule of law state, state power, part of the state power.
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