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ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
Константин Анатолиевич Бабенко е роден на 12 март 1969 г. През 2000
г. завършва висшето си образование в ДУ в Одеса. II Мечников, специалност
„Право”.
Кандидатът е придобил образователната и научна степен „доктор” през
2014 г. Професор е в катедра „Университетско и професионално образование и
право“ на Университета по мениджмънт в Националната педагогическа
академия. Има богат професионален опит – 28 години, от които 20 години в

областта на правото, a 11 г. като съдия в районен, административен и
апелативен съд в Киев.
Кандидатът е приложил необходимите документи съгласно изискванията
на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)
и правилника за неговото прилагане (ППЗРАСРБ).
Преценката на представените документи показва, че са налице условията
за провеждане на защита за присъждане на научната степен „доктор по право”,
уредени в ЗРАСРБ.

Общо представяне на дисертационния труд
Дисертационният труд е разработен съгласно изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България и Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ. Изследването е в обем от 478 страници, състои се от
увод, изложение в четири глави, заключение и списък с използвана
литература. В увода е обоснована актуалността и значимостта на темата и
методически

правилно

и

ясно

е

артикулирана

концепцията

на

дисертационното изследване, обосновани са основните аргументи за избор на
обект и предмет на изследването. Изследването завършва с обобщение на
научните и приложни приноси, със списък на използваната и цитирана
литература. Прави се опит да се запълни съществуващата до този момент
празнота в науката и практиката.

Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд
проблем
Актуалността на темата е очевидна и се свързва с формирането на
Украинската държава и гражданско общество, с реализацията на публичната
власт, както и с факта, че днес Украйна се сблъсква с множество проблеми
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именно в тази сфера.
Значимостта на изследването по темата се определя от актуалността на
предмета му, научната му новост и значението на формулираните изводи и
предложения de lege ferenda.
В дисертационния труд проф. Бабенко е навлязъл в научния проблем до
степен, позволяваща му да проведе необходимите научни изследвания и на
тази основа да получи редица значими и полезни научни и практически
резултати. Проф. Бабенко много задълбочено анализира проблематиката на
държавния и обществен строй в Украйна, съвременното състояние на
законодателството, политическите права и свободи на гражданите и техните
обединения, проблемите на правното регулиране на статута на държавните
органи и върховенството на правото, въз основа на които достига до
изключително ценни приноси, изводи и препоръки, извежда и предлага
съществени промени в нормативната уредба относно:
•

предмета на правно регулиране на публично властническите отношения;

•

правното регулиране на тези отношения, изменението на правните

норми, които лежат в основата на тази регулация;
•

публично властническите отношения като специфичен обект на

правното регулиране, представляващ онази сфера на политически отношения,
която е свързана с осъществяване на държавната власт и се регулира от
държавата със закони и други.
Кандидатът е представил и 35 статии, свързани с темата на
дисертационния труд. Всички публикации се отнасят към изследваните в
дисертационния труд проблеми, като ги доизясняват и развиват.

Относно автореферата към дисертационния труд
Авторефератът на дисертационния труд е разработен в съответствие с
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изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. В него са изложени основните идеи и
синтезираните изводи по дисертацията и вярно отразява постигнатите
резултати.

Критични бележки
В

представения

дисертационен

труд

бяха

забелязани

някои

терминологични неточности. Докторантът е включил множество проблеми в
темата на дисертационния си труд, поради което се наблюдава липсата на
систематичност на места в изложението. В дисертационния труд цитиранията
не са под линия, както е прието у нас, а са с препратки към списъка с
библиография. Докторантът би могъл да разгледа по-задълбочено, да
анализира и прецизира определението на понятието „публично властнически
отношения“.
Поради това, че отправените бележки имат препоръчителен, редакционен
и стилов характер, не оказват влияние върху положителната ми оценка за
неговите постижения.

Заключение
Предвид

гореизложеното,

давам

своята

положителна

оценка

и

препоръчвам на уважаваното Научно жури да гласува положително на
Константин Анатолиевич Бабенко да бъде присъдена научната степен „доктор
по право” в професионално направление 3.6 Право, научна специалност
Административно право и административен процес.

София, януари 2018 г.

Член на Научно жури:
Доц. д-р Мария Нейкова
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