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С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р по право Надежда Гецова Йонкова

за дисертационния труд на д-р Константин Анатолиевич Бабенко -

докторант в самостоятелна форма на обучение във ВСУ „Черноризец

Храбър”, катедра „Правни науки“ в научна област 3.Социални, стопански

и правни науки, професионално направление 3.6.Право, научна

специалност Административно право и административен процес

на тема:

ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНИЧЕСКИТЕ

ОТНОШЕНИЯ:ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

за получаване на научната степен «доктор на юридическите науки»

Със Заповед №1743 от 19.12.2017 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец

Храбър” съм определена за член нав Научното жури за защита на

дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

на д-р Константин Анатолиевич Бабенко по професионално направление

3.6. „Право“, докторска програма „Административно право и

административен процес“.

Обща характеристика на дисертационния труд

Представеният дисертационен труд е в обем 478 страници,

структуриран в увод, 4 глави, заключение (изводи) и библиография, която

включва 585 източника на руски, украински и английски езици.

Безспорно авторът познава добре проблема и е подходил към неговото

разработване задълбочено и с научна добросъвестност.

Наред с приложените класически методи на изследване като

диалектическия, нормативно-аналитичният, правно-историческия и

сравнително-правния методи, проф. Бабенко прилага и методът на

функционалният анализ, каткто и факторен анализ. Именно благодарение
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на прилагането на факторният анализ са идентифицирани основните

фактори, които влияят на развитието на системата на правно регулиране на

публично-властническите отношения и на техния позитивен и негативен

потенциал. В изследването са приложени и други специализирани методи

като емпиричен, социологически, статистически и др.

Доброто съчетаване на тези методи води и до успешно постигане на

основната цел на дисертационния труд: да изследва по-задълбочено

теоретичните основи на регулиране на публично-властническите

отношения в съвременна Украйна, на определени техни форми и методи,

както и да се анализират институционалните основи на правното

регулиране на държавно-властническите отношения.

Основната цел на дисертационния труд е постигната в дълбочина и

широта чрез изпълнението на определените научни задачи:

 Да се анализират основните източници при изучаване на

проблематиката относно правното регулиране на публично-властническите

отношения;

 публично-властническите отношения да се представят като

специфичен вид социално взаимодействие и предмет на теорията на

държавата и правото като се изследват функциите на националното

законодателство (на Украйна) в светлината на проблема за политическата

детерминация на правното регулиране;

 да се изследва ефективността на политическото влияние върху

процеса на правното регулиране на публично-властническите отношения,

да се обосноват способите за решение на проблема за обезпечаване на

стабилността на националното законодателство в условията на

специфичната динамика на  публично-властните  отношения;

 да се представи съдържателна характеристика на взаимодействието

между демократическия политичски режим и правното регулиране на

публично-властническите отношения;
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 да се изследват правните основи на общественото устройство както

юридически фундамент на публично-властническите отношения, както и

да се характеризират правните принципи на държавното устройство на

Украйна при регулирането на публично-властническите отношения.

Анализиран е богат фактически материал, покриващ широк спектър от

значими за съвременната правна теория проблеми. Направеният подробен

анализ авторът успешно обвързва с актуалното към момента фактическо

положение в Украина за да направи обосновани научни и нучно-

практически изводи и предложения.

Посочените анализи и изводи са добре разположени и представени в

общата структура на дисертацията, която организира подходящо и

смислено съдържанието на труда.

Научни приноси

Дисертационният труд съдържа научни приноси и новости.

Иновативността се проявява ясно в съчетаването на събирането и

проучването на богат фактически, исторически и теоретичен материал,

добросъвестно излагане на застъпвани в доктрината разбирания,

нормативна уредба и анализ, което съчетание представлява стабилна

основа и едновременно с това захранва перспективи и предложения de lege

ferenda.

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни

резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят

на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.

Сред резултатите, които представлявата научна новост се открояват

следните:

На първо място предложено е операционализирано определение на

понятието „правно регулиране на публично-властническите

отношения” като социално обусловено право на целенасочено влияние,
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чиято същност се състои в установяване на порядъка от взаимоотношения,

възникващи в обществото и свързани с изпълнение на публичната власт,

изразяваща се в позитивни правила за поведение на субъектите на тези

отношения, предоставяне на права и възлагане на правни задържения на

субектите на публично-властническите отношения;

На второ място доказано, е че динамичното измерение на правното

регулиране предвижда анализ на измененията на самото правно

регулиране, в резултат на което се изменят и обществените  отношения, а

тяхната трансформация предизвиква съответни изменения на

националното законодателство, а оттам – и на правното регулиране като

цяло;

На следващо място, изяснено е, че ролята на правото в процеса на

регулиране на публично-властническите отношения следва да се разглежда

на четири основни нива:

 правните основи на общественото устройство (на Украйна),

 правните основи на държавното устройство,

 правните основи на взаимодействието между държавата и

гражданското общество,

 правните основи на правния статус на човека като субект на

публично-властническите отношения.

В резултат на това се формира цялостната система на правното

регулиране на публично-властническите отношения, включващи в себе си:

 общият елемент, който определя обществените основи на развитие

на публично-властническите отношения;

 специалните елементи, които са държавата и  гражданското

общество;

 конкретния елемент, който е отделният човек, активно участващ в

публично-властническите отношения с отчитане на гарантираната система
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на националното законодателство, политическите  права и свободи на

човека и гражданина.

Заключение

Без съмнение представената дисертация е резултат от сериозен и

упорит труд и показва задълбочените мултидисциплинарни знания на

автора в проучваната от него материя, което се потвърждава от

изследването на проблема освен от конституционноправна и

административноправна гледна точка, така и от правносоциологическа и

политологична.

Представената дисертация съдържа анализ, обобщения и решения на

научни и научно приложими проблеми, които са принос не само в

украинската, но и за българската правна наука и практика. По изложените

съображения считам, че представеният дисертационния труд

притежава безспорни достойнства, демонстрира задълбочен анализ,

водещ до теоретични изводи, съдържа важни приносни моменти за

правната нука и практиката.

В заключение, давам положителна оценка на дисертационния труд

на д-р Константин Анатолиевич Бабенко, като имам предвид, че той

съдържа научни резултати, представляващи оригинален принос в правната

наука и напълно отговаря на изискванията на чл. 12 от Закона за развитие

на академичния състав на Република България, поради което и на

основание чл. 13, ал. 2 във вр. с чл. 10, ал. 1 от същия закон с убеждение

гласувам с „да“ и предлагам на Научното жури да даде образователната и

научна степен „доктор на юридическите науки“ на д-р Константин

Анатолиевич Бабенко.

Член на научното жури:

29.01.2018 г. Доц. д-р Надежда Йонкова


