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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от
катедра на юридически факултет на ВСУ «Черноризец Храбър», гр. Варна.
Дисертационният труд, в обем 478 страници, се състои от увод, изложение в
четири глави, заключение, списък с използвана литература. Съдържание на всяка
от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всеки параграф са
направени конкретните изводи. Списъкът на използвани литературни източници
се състои от 585 заглавия на украински, руски и английски.

Защита на дисертационният труд ще се състои пред научно жури на
15.02.2017 г. от 13.30 ч., в зала за заседания на ВСУ «Черноризец Храбър» на
заседание на Научното жури. Материалите по защита са на разположение на
интересуващите се от дисертация в канцелария на юридически факултет на ВСУ
«Черноризец Храбър», при секретаря на катедрата.

I.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

Актуалност на темата. Въпросите, свързани с изследването на правната
система на Украйна в аспекта на нейното влияние върху обществото и
обществените отношения, се представят като едни от най-актуалните и важни не
само за науката теория и история на държавата и правото, конституционното
право, но и за обществото като цяло, тъй като причината на редица проблеми,
които стоят пред Украйна в процеса на нейното развитие като демократична,
правна, социална държава, както и в процеса на утвърждаване и развитие на
гражданското общество, се крие не само в определени недостатъци или
несъгласувания в икономиката, политиката и други сфери, но и в посъдържателни и задълбочени аспекти, свързани с общо определение и регулиране
на процесите, както на обществено, така и на държавно развитие. Нито
обществото, нито държавата не могат да съществуват само като случайна
съвкупност от самодостатъчни и автономни отношения и процеси, които
спонтанно възникват, се развиват и се прекратяват, когато за причината служат
изключително определени интереси и потребности, присъщи на субекти на тези
отношения. В този смисъл, от древни времена един от основните фактори на
влияние и подредба на обществените отношения, които включват връзки за
формиране и реализиране на държавната власт, тъй като държавата не
противостои на обществото, а е само една от формите на неговата организация – е
«право».
Днес, без правото невъзможно е да си представя не само съвременните
държави и тяхното развитие, но и обществото като цяло, тъй като именно на ниво
законодателство, всеки народ, всяко общество, изразявайки своята суверенна
воля, установява основните принципи на обществената и държавната система,
определя система на организация на публично-властни отношения, механизми за
упражняване на публично-властни пълномощия, териториална организация,
основи на правния статус на всички участници в обществените отношения на

дадена държава. Следователно, може уверено да се твърди, че днес правото играе
една от основополагащите роли в процеса на общественото развитие. Този фактор
е не по-малко важен от етническия състав на обществото, от начина, по който то е
териториално организирано, от спецификата на историческото развитие, от
икономическия потенциал, от политически и религиозни принадлежности и от
други подобни. Поради това, адекватно разбиране на сложни и многомерни
процеси на общественото развитие изисква активно участие на теорията на
държавата и правото, предмет на които са обществените отношения, които
осигуряват организационно и функционално единство на обществото като
цялостна социална система, статуса на човека и на гражданина, форми на
непосредствена демокрация, система на органите на държавната власт и местното
самоуправление.
В процеса на писане на дисертацията са широко използвани постиженията
на съвременната украинска юридическа наука. По-специално, проучвания на
такива автори като В. Аверянов, А. Береза, И. Голосниченко, В. Горбатенко, Р.
Гринюк, П. Евграфов, В. Ермолаев, Г. Калюжний, В. Ковалчук, Н. Козюбра, А.
Колодий, В. Копейчиков, А. Копиленко, М. Корниенко, М. Костицкий, Л.
Кривенко, В. Лемак В. Медведчук, Н. Мироненко, Г. Мурашин, Н. Онишченко, В.
Опришко, Н. Панов, Н.Пархоменко, А. Петрушин, Д. Прокопов, П. Рабинович, В.
Семчик, В. Сиренко, В.Селиванов, О. Скакун, В. Скрипнюк, А. Скрипнюк, В.
Таций, Н. Тесленко, В.Тимошенко, Ю. Тодика, М. Цвик, А. Шевченко, С.
Шевчук, Ю. Шемшученко, А.Юшчик.
Обосновавайки актуалността на изследването на правното регулиране на
публично-властните отношения е необходимо да се посочат следните принципно
важни положения.
Първо, именно публично-властните отношения са най-близки до процесите
на функциониране и развитие на Украинската държава и обществото. Всъщност
именно тези отношения до голяма степен определят формата на управление,
териториалната структура и политическия режим на държавата. Публично-

властните отношения са един от приоритетните обекти на това влияние.
Определяйки основите на държавната и обществената система, нормирайки реда
за формиране, функциониране и правомощия на органите на държавната власт и
местното

самоуправление,

по

този

начин

правото

и

националното

законодателство като цяло полагат основите за развитие и благоустройство на
публично-властните отношения.
Второ, днес е невъзможно да се отрича значение на растежа на политиката в
процеса на обществено, държавно и междудържавно развитие. Дори ако
максимално да се абстрахира от публично-властните отношения и да се
съсредоточи

върху

социални,

икономически,

културно-национални,

информационни, екологични, религиозни и други отношения, все едно е
необходимо да се съгласи, че чрез регулиране на тези отношения държавата
прилага съответната държавна политика. Тоест, става въпрос за държавна
икономическа

политика,

държавна

екологична

политика,

държавна

информационна политика и др. В този смисъл държавата като един от основните
субекти на политиката прилага политически методи и политически механизми,
които преди всичко са свързани с възможности за упражняване на публична власт
за решаване на определени социални отношения с цел регулиране и насърчаване
на различни сфери на обществения живот.
Трето, един от основните аспекти на актуалността на изследването на
правното регулиране на публично-властните отношения е, че днес Украйна
изпитва може би най-големите проблеми именно в тази сфера. Сега
политическото непостоянство, както и нестабилността в системата на публичновластните отношения е основната причина, която дестабилизира всички други
социални отношения. Вероятно, най-ясно това се проявява в сферата на
икономическите и международните отношения.
Четвърто, в контекста на перспектива за продължаване на политическата и
конституционната

реформи,

които

са

пряко

свързани

с

дейността

на

Конституционната асамблея, възниква обективният проблем за усъвършенстване

на съществуващия модел на правното регулиране, и най-първо на публичновластните отношения. В действителност, става дума за това, за да се предложи
такава научно обоснована, непротиворечаща правна основа за организация и
взаимодействие на субектите на публично-властните отношения, която би
стабилизирала политическия живот на обществото и би гарантирала устойчиво
държавно развитие на Украйна. В тази връзка местните специалисти-юристи
получават изключително важна общогражданска поръчка за разработване на
такъв модел.
Подчертавайки актуалността на изследване на тази тема, трябва да се
обърне внимание на факта, че тя дава възможност на един напълно нов поглед
към развитието на институциите на правото и държавата, отделни органи на
държавната власт и нейните клонове. Всъщност, ако да се отклони от
традиционния метод на анализ на правния статус на Президента на Украйна,
Парламента на Украйна, изпълнителната власт, съдебната власт, органите на
прокуратурата, Конституционния съд на Украйна, органите на местното
самоуправление и т.н., предвиждащ последователно отразяване на общата
характеристика на тази или онази институция, реда на нейното избиране, функции
и правомощия, състав, основания за предсрочно прекратяване на правомощията,
то остава път за изследване на всички тези институции и органи на държавната
власт в процеса на тяхното взаимодействие, като същите да се разглеждат през
призмата на публично-властните отношения. Това отваря актуална перспектива за
анализиране на взаимодействието между органите на държавната власт и
институциите на гражданското общество като равностойни участници в
публично-властните отношения.
Връзка на работата с научни програми, планове, теми. По съдържанието
си и изследваните в нея проблеми, – дисертацията съответства на приоритетните
направления на развитие на правната наука за периода 2005-2010 години в
областта на теория на държавата и правото, Националната академия за правни
науки на Украйна и на тема: «Теоретични проблеми на прилагането на новата

Конституция на Украйна» (№ 0196U012890). Темата на работата се съгласува с
плана

на

научно-изследователски

работи

на

катедра

«Държавно-правни

дисциплини» на юридическия факултет на Националния университет «Острожска
академия» в областта на теория и история на държавата и съответства на научноизследователска тема «Права на човека: опит на комплексен анализ» (№ 2201020).
Темата на дисертацията е утвърдена от академичния съвет на Националния
университет «Острожска академия» от 12 май 2006 г. (протокол № 16).
Цел и задачи на изследването. Целта на дисертационната работа е
изясняване на теоретичните основи на регулиране на публично-властните
отношения в съвременната Украйна, определяне на форми и методи, разкриване
на институционалните основи на правното регулиране на публично-властните
отношения. Нейното решение включва решаването на следните конкретни задачи:
- да се анализира базата на източници на изучаване на проблемите на
правното регулиране на публично-властните отношения;
- да се характеризира публично-властните отношения като специфичен вид
на социално взаимодействие и предмет на теория на държавата и правото, да се
изследва функции на националното законодателство в светлината на проблемите
на политическа детерминация на правното регулиране;
- да се проучи ефекти на политическото влияние върху процеса на правното
регулиране на публично-властните отношения, да се обосновава начини за
решаване на проблема за осигуряване на стабилността на националното
законодателство в контекста на развитие на публично-властните отношения;
- да се предостави съдържателна характеристика на взаимовръзките между
демократичния политически режим и правното регулиране на публичновластните отношения;
- да се проучи правните основи на обществената система като юридически
фундамент за развитие на публично-властните отношения, да се характеризира
правните принципи на държавната система на Украйна в регулирането на
публично-властните отношения;

- да се определи спецификата на правното регулиране на публичновластните отношения във връзка с развитието на гражданското общество в
Украйна;
- да се анализира институцията на правния статус на човека и гражданина
като субект на публично-властните отношения и да се определи неговата роля в
процеса на правното регулиране на публично-властните отношения;
- да се обосновава ролята на правната реформа като средство за влияние
върху развитието и регулирането на публично-властните отношения;
- да се проучи процеса на реформиране на правните основи на
взаимодействието между законодателния и изпълнителния клон на държавната
власт като основна насока за развитие на публично-властните отношения в
съвременната Украйна;
- да се предложи теоретичния модел на правното регулиране и осигуряване
на влиянието на политическите партии върху развитието на публично-властните
отношения в контекста на установяването на Украйна като правна и
демократична държава.
Обектът

на

изследването

е

процес

на

формиране,

развитие

и

функциониране на системата на нормативно-правно регулиране на публичновластните отношения.
Предметът на изследването е теоретични и практически основи на
законодателното регулиране на публично-властните отношения в съвременната
Украйна, както и правните форми на осигуряване на развитие на системата на
публично-властните отношения.
Методи на изследване. За получаване на достоверни научни резултати в
дисертацията беше използвана системата от общо-научни и специално-научни
методи. По-специално, сред общо-научните методи, трябва да се отбележи,
преди всичко, диалектически, който позволява да се разгледа публично-властните
отношения като обект на правно регулиране в развитието, взаимовръзката и
взаимодействието.

С

помощта

на

историческия

метод

бе

изследван

еволюционният генезис на системата на правното регулиране, открити са
основните исторически закономерности на утвърждаване на нова система на
правното регулиране публично-властните отношения, съгласуваща се с процеса
на изграждане на Украйна като независима, демократична, правна и социална
държава, а също така са определени основните етапи на нейното развитие за
периода от 1991 до 2013 години. Историко-правният метод беше използван за
изясняване на идейните източници, които ни позволяват да обосновем
съвременния модел на правното регулиране на публично-властните отношения.
Прилагането на системния метод е позволило да изследва правното регулиране
като сложна и многостепенна система от институции на националното право,
предметът на които е регулиране на най-важните публично-властни отношения за
целите на осигуряване на успешно и устойчиво развитие на обществото.
Обръщането към структурния метод беше полезно за установяване на
елементарния състав на системата за правно регулиране на публично-властните
отношения. Като важно допълнение към структурния метод излезе методът за
функционален анализ, благодарение на който са открити основните функции както
на системата на правното регулиране на публично-властните отношения като
цяло, така и на нейните отделни елементи и институции, а също така са
определени посоките на влиянието на системата на правното регулиране върху
определени конкретни публично-властни отношения, които се конституират от
три нива на взаимодействие: държава – общество, държава – индивид, държава –
органи на държавната власт. Важна роля за осигуряване на цялостност и пълнота
на изследването също изигра методът за сравнителен анализ, който позволи да
изследва и да сравни спецификата на функционирането и развитието на системата
на правното регулиране на публично-властните отношения в различни
съвременни държави и на материала на чужда теория на държавата и правото.
Благодарение на критическия метод са анализирани съществуващите концепция
на правното регулиране на публично-властните отношения, открито е тяхното
значение за изследване на правното регулиране на

публично-властните

отношения, характеризирани са конкретните правни институции, предназначени
да регулират тези или други публично-властни отношения.
Сред специалните методи на изследването бяха привлечени следните:

метод на факторния анализ (благодарение на който бяха разкрити
основните фактори, влияещи върху развитието на системите на правното
регулиране на публично-властните отношения, техния положителен и
отрицателен потенциал);

емпиричен (използва се за проучване на конкретни прояви и
последствия от функционирането на системата на правното регулиране на
публично-властните отношения в частта си на емпиричните промени на
различни обществени отношения);

формално-логически (позволи да обобщи в цялостна и логически
непротиворечива форма получените резултати, да засили логическа
аргументация на основните положения, да предостави формално-логическия
анализ на основните понятия, използвани в дисертацията);

статистически (изследвана е ефективността на функциониране на
отделни институции на националното право, регламентиращи определени
публично-властни отношения, определени показатели, позволяващи да се
направят изводите относно ефективността на функциониране на системата за
правно регулиране на публично-властните отношения като цяло);

социологически (допринесе за откриване на фундаменталните
корелации между процесите на обществено развитие и правно регулиране на
публично-властните отношения и позволи да се установят обективните
взаимовръзки между динамиката на обществените нужди и интересите в
политическата сфера, както и за развитие на системата на правното
регулиране на публично-властните отношения).
В научната основа на дисертацията са заложени принципите на логическа
последователност, връзка на теорията и практиката, историцизма, цялостност,
обективност, както и методи за сравнителен, структурно-функционален,
формално-логически анализ. Комбинацията в настоящото изследване на
теоретичните и практическите аспекти е довело до необходимостта от привличане
на значително количество на юридически материал, което от своя страна
означава, използването на специално-правни методи на работа със законите и
други нормативни правни актове.
Научна новост на получените резултати състои в това, че в дисертацията
за първи път в отечествената теория на държавата и правото бе поставен

проблемът на теоретично-правните основи за регулиране на публично-властните
отношения. През призмата на тази проблематика се изследват основите на
обществената и политическата система на Украйна, съвременното състояние на
законодателството, политическите права и свободи на човека и гражданина, както
и техни обединения, проблеми за регулиране на правния статус на органите на
държавната власт, спазване на принципа на върховенството на закона.
Конкретните резултати, получени от дисертанта, съдържащи научната
новост, са както следва:
За първи път:
 предлага се определението на правното регулиране на публичновластните отношения като обусловено от социално предназначение на правото с
целенасочено въздействие, същността на което състои в установяване на реда на
взаимоотношения, възникващи в обществото и свързани с упражняването на
публична власт, които се изразяват в положителни правила на поведение на
субекти на тези отношения, предоставяне на права и налагане на правните
задължения върху субекти на публично-властните отношения;
 обосновано е, че в статично измерване правното регулиране на
публично-властните отношения е процес на идентифициране и установяване на
определени правни институции, които регулират или подпомагат регулирането на
обществените отношения, които са основа на нормално и стабилно съществуване
на обществото като цяло, докато в динамично измерване това е процес на
въздействие върху развитието на конкретните обществени отношения чрез
определяне на основните цели, насоки и параметри на общественото развитие;
 доказано е, че динамичното измерение на правното регулиране
предполага анализ на изменения на самото правно регулиране, на тези норми,
които са заложени в неговата основа или определят неговия характер, в резултат
на което измененията на обществените отношения, тяхната трансформация
предизвиква съответните изменения в самата система на националното
законодателство, и следователно, и в правното регулиране като цяло;

 аргументирано е, че публично-властните отношения като специфичен
обект на правното регулиране представляват такава сфера на изключително
политически отношения, които поради тяхната значимост за развитие на
политическата система на обществото, както и тяхната роля във формирането и
упражняването на държавната власт, непосредствено се регулират от законите на
държавата;
 установено е, че ролята на правото в процеса на регулиране на
публично-властните отношения трябва да се разглежда на четирите основни нива,
които са: правни основи на обществената система в Украйна, правни основи на
държавната система, правни основи на взаимодействие между държавата и
гражданското общество, правни основи на правния статус на човека и гражданина
като субект на публично-властните отношения, в резултат на което се формира
цялостната система на правното регулиране на публично-властните отношения,
която включва:
а) общ елемент, който определя обществените основи за развитие на
публично-властните отношения;
б) специални елементи, които са държавата и гражданското общество
(правни основи на държавната система и основи на статуса на гражданското
общество като участник на публично-властните отношения);
в) конкретен елемент, който е всеки един човек, участващ в публичновластните отношения благодарение на предвидените от законодателството
механизми, а също така вземайки предвид гарантирани от системата на
националното законодателство политическите права и свободи на човека и
гражданина;
 обосновано е, че дейностите на гражданското общество като цяло или на
отделни негови институции генерира особен вид публично-властни отношения,
присъщ на демократични страни, чрез които гражданите могат да влияят върху
реализацията от държавата на политика (вътрешна и външна), обективно да
оценяват действията на органи на държавната власт, тяхното съответствие на

целите на политическото развитие, които са заложени в системата на
националното законодателство на Украйна, както и съответствие на действията на
представителните органи на властта на политическите програми, с които техните
членове са участвали в изборния процес;
 доказано е, че неуредеността на политическото влияние върху системата
на правното регулиране на публично-властните отношения дисбалансира този
процес, тъй като в реалност публично-властните отношения са не само обект на
правното регулиране, но и самите те влияят процеса на реализация на правата
поради наличието на три вида зависимости:
а) зависимост на характера на реализация на правото от вида на
политическа система;
б) зависимост на реализиране на правото от наличието на механизми за
ефективно взаимодействие между органите и клоновете на държавната власт;
в) зависимост на реализиране на правото от нивото на поляризация и
конфликтност на обществените отношения.
Усъвършенствани са:
 аргументацията,

че

смисълът

на

процесите

на

съвременното

преосмисляне на ролята на правното регулиране се крие във факта, че днес в
науката за теория на държавата и правото тази проблематика се разглежда не само
чрез анализ на специфика за определяне на статуса на субекти на публичновластните отношения, но също така и през призмата на отношенията на
взаимодействие между държава и гражданско общество, тъй като властните
отношения възникват не само в сферата, в която държавата действа еднолично, но
и в гражданското общество чрез механизмите, гарантирани от правото, има
възможност да се приобщи към процеса на формиране на политическата власт,
определение на нейните основни цели и приоритети, както и нейното
упражняване;
 положенията за това, че в условията на формиране и развитие на
политическата и правната система изключително силно се увеличава важността и

значимостта на системата на националното законодателство като фактор за
регулиране на политическия живот, условия за стабилно взаимодействие на
различни субекти на публично-властните отношения;
 тезата за противоречивия характер на политико-правната реформа от
2004 г., както и нейното бързане и научна необоснованост, и като резултат
липсата на необходими закони, които следва да допълват изменения на
националното законодателство, е довело до значителен брой проблеми в
контекста на правното регулиране на публично-властните отношения;
 обосноваването, че съотношението между динамиката на развитие на
публично-властните отношения и промените в системата на правното регулиране
трябва да бъде под формата на динамично равновесие, тъй като сериозна заплаха
за съвременна държава е девалвация както на обществена, така и на правна
ценност на системата на националното законодателство, когато то се превръща в
обект на постоянни промени, инструмент за удовлетворение на текущите
политически интереси;
 положението за това, че законодателният процес на балансирането на
държавната власт в Украйна, в светлината на осигуряване на взаимодействие на
правителството и парламента разкрива своята същност чрез формирането на
цялостна система от механизми, които дават възможност на тези органи да
извършват правомерно взаимовлияние, което поставя пред Украйна в процеса на
развитие на системата на правното регулиране на публично-властните отношения
двойна задача, същността на която състои в: а) ясно определение на формата на
управление, реализацията на която трябва да се осъществи в Украйна; б) правна
подкрепа на ефективно функциониране на механизмите на взаимодействие между
правителството и парламента, които съответстват на избраната форма на
управление.
Получиха по-нататъшно развитие:
 положението, че публично-властните отношения се регулират с
помощта на националното законодателство и включват:

а) държавно-политическите отношения – са тези отношения, чиито субекти
са органи на държавната власт в процеса на упражняване на принадлежащите на
тях държавно-властни (държавно-управленски) правомощия;
б) отношенията, възникващи между органите на държавната власт и
конкретните

институции

на

гражданското

общество

при

придобиване,

реализиране или изменение на политическата власт, както и при определянето на
държавната политика в най-важните сфери на обществения живот;
в) отношенията между отделните институции на гражданското общество,
които навлизат в борба за получаване или упражняване на държавната власт, се
регулират на нивото на националното законодателство;
г) отношенията между индивида и държавата при упражняване от страна на
човека и гражданина на своите политически права, свободи и задължения;
 аргументацията,

че

предвидените

от

действащата

система

на

националното законодателство на Украйна механизми на политико-правно
въздействие на гражданското общество върху държавата включват не само
непосредствена демокрация и дейност на политически партии, но разностепенна и
многоканална гражданска индивидуална и колективна активност, благодарение на
която гражданското общество се превръща в истински контролер на дейности
както на държавата като цяло, така и на отделните държавни органи;
 положението, че чрез правното определение и регулирането на основите
на държавната система се установява статусът на един от основните участници на
публично-властните отношения, която е държавата в лицето на органите на
държавната власт и техните длъжностни лица, което от своя страна дава
възможност за нормиране на сферата на политическата компетенция на държавата
като цяло и нейните органи, за формиране на механизми за самоограничаване на
държавната власт;
 положението, че една от последиците от реформата на националното
законодателство през 2004 година е значителният дисбаланс в публичновластните отношения на висшите органи на държавната власт, което повиши

нивото на политическа конфронтация и съперничество между висшите органи на
държавната власт, дестабилизира съществуващата система на публично-властните
отношения и не създаде обективна и ефективна алтернатива на старата система на
публично-властните отношения;
 тезата, че основният недостатък в развитие на системата на правното
регулиране на публично-властните отношения между органите на държавната
власт след провеждане на реформата от 2004 година, е запазване и дори засилване
на такова явление като дуализъм на изпълнителната власт, което е причинило
нестабилност в правителствените дейности, отслабване на институционалноправните връзки между «правителство – парламент», замъгляване и неяснота в
сферата на изпълнителната власт.
Практическо значение на получените резултати. Представените в
работата заключения и предложения, могат да се прилагат в процеса на
разработване на нови закони и други нормативни актове, насочени към
подобряване на системата за регулиране на публично-властните отношения.
Теоретичният материал, представен в работата, може да се приложи в хода на
преподавателски курсове във висши училища на Украйна по теория на държавата
и правото, правни проблеми на политическите институции и процеси,
сравнителното право. Сред конкретните сфери на практическо приложение на
резултатите от дисертационното изследване са следните:
- в научно-изследователска дейност – при по-нататъшно изследване на
проблемите, свързани с правното регулиране на публично-властните отношения в
съвременната Украйна, при проучване на процеси на напредъка на Украйна за
постигане на целите на изграждане на правна, демократична държава, свързани с
формирането на съвременния модел на правното регулиране на публичновластните отношения;
- в учебния процес – при подготовка на раздели от учебници, учебни
помагала, съставяне на учебно-методически комплекси и специални програми по
такива дисциплини като «Теория на държавата и правото», «История на

държавата и правото», «Правни проблеми на политическите институции и
процеси», «Конституционно право на Украйна», както и по време на
преподаването на горните дисциплини във висши училища на Украйна;
представеният в дисертацията материал може да послужи като основа за
подготовка и внедряване във висши училища на Украйна на нови курсове и
специализирани курсове, свързани с проблеми на функционирането на системата
на правното регулиране на публично-властните отношения и перспективите на
нейното усъвършенстване;
- в законодателния процес – при усъвършенстване на действащото
законодателство, подготовка на проекти на закони, насочени към подобряване на
съществуващия механизъм на правното регулиране на публично-властните
отношения, при разработка на други нормативни-правни актове, важни за
практическо прилагане на нормативната уредба, регламентираща публичновластните отношения;
- в право-възпитателна работа – усвояването и популяризацията на
представените в дисертацията материали ще допринесе за по-дълбоко осъзнаване
от широка общественост на мястото и ролята на правото в процеса на регулиране
на публично-властните отношения, повишаване на нивото на знания за системата
на националното законодателство, формирането на една силна култура на
уважение към правото и законите, което ще доведе до увеличаване на общото
ниво на правната култура в Украйна;
- в правоприлагането – с цел оптимизиране на формите и методите на
правното регулиране на публично-властните отношения.
Апробация

на

резултатите

от

дисертацията.

Резултатите

от

дисертационното изследване бяха представени от автора по време на редовните
доклади на заседанията на катедрата «Държавно-правни дисциплини» на
юридическия факултет на Националния университет «Острожска академия»,
където бе написана дисертацията, както и в хода на работата на методологични и
теоретични семинари за преподаватели, докторанти и аспиранти от тази катедра.

Отделните резултати от изследването са били въведени в учебния процес по
време на четенето на тематични лекции на тема «Актуални проблеми на
конституционно-правното реформиране на дейността на органите на съдебната
власт» (май-април 2012 г.).
Апробацията на резултатите от дисертацията бе извършена с участието на
автора в международни, общоукраински, републикански и регионални научнопрактически конференции, семинари, «кръгли маси», в частност: «Върховенство
на закона в процеса на изграждане на държава и защита на правата на човека в
Украйна» (гр. Острог 2005-2008 г.г.), «Трансформация на политиката в правото:
различни традиции и опити» (гр. Киев-Харков, 2005 г.), «Научният потенциал на
света-2005» (гр. Днепр, 2005 г.), «Конституционно-правни механизми за
политическа стабилност в Украйна» (гр. Киев, 2007), «Проблеми и перспективи
на развитие на юридическата наука в Украйна» (гр. Донецк, 2007 г.),
«Конституцията на Украйна: проблеми на усъвършенстване» (гр. Киев, 2007 г.),
«Демокрация и право: проблеми на взаимовлияние и взаимозависимост» (гр.
Киев, 2007 г.), «Върховенство на правото в украинското юридическото
образование» (гр. Киев, 2008), «Проблеми на формиране и развитие на
конституционна държава в Украйна», (гр. Хмелницки, 2008), «Гражданско
общество в Украйна: проблеми на осигуряване на законотворческа дейност» (гр.
Киев, 2008), «Законодателна подкрепа на икономическата политика на държавата
и юридическо образование» (гр. Донецк, 2009 г.), «Върховенство на правото и
демокрация» (гр. Острог, 2009 г.), «Конституционно-правни проблеми на
развитие

на

съвременната

украинска

държава»

(гр.

Острог,

2010

г.),

«Законодателен процес и процедура в парламента на Украйна: проблеми на
качество и подобряване в контекста на европейския опит» (гр. Киев, 2010 г.),
«Политическа система на Украйна: проблеми на функциониране и развитие на
съвременния етап» (гр. Харков, 2011 г.), «Съвременен конституционен процес и
реформиране на органите на държавната власт в Украйна» (гр, Острог, 2011),
«Правни основи на съвременните политически системи: опитът на Украйна и

Република Беларус» (гр. Киев, 2012 г.), «Обновена Конституция на Украйна основа за реформиране на националната правна система» (гр. Острог, 2013 г.).
Отделните резултати от дисертационната работа бяха представени от автора през
2010-2013 години, по време на участие в работата на «кръгла маса» на тема:
«Актуални проблеми на реформирането на държавната власт в Украйна», която се
провежда от катедрата «Държавно-правни дисциплини» на юридическия факултет
на Националния университет «Острожска академия». В изследователската група
начело с академика на Националната академия на правните науки на Украйна А.
Скрипнюк бе подготвен тематичният доклад на тема «Правни основи на
реформиране на съдебната власт в Украйна (март 2013 г.).
Личен принос на дисертанта. Авторът е участвал в подготовката и
публикуването на двутомната колективна монография «Политическа система:
съвременни проблеми на развитие на гражданското общество и държавата»
(2010), под редакцията на академика на НАПрН на Украйна A.В. Скрипнюк. В
първия том на «Гражданско общество в политическата система: теоретикометодологичен и конституционно-правен аспекти на изследването», авторът е
подготвил подраздели 2.1 и 2.2, както и част от подраздела 2.3, където е разкрита
същността на правното регулиране и неговата роля в развитието на политическите
системи от демократичен вид, основните теоретико-методологични подходи за
изучаване на феномена на правната ролята и значението на правото за социално
развитие и основните механизми и принципи на правната уредба, правното
основание за регулиране на основите на обществената система и основните
институции на гражданското общество. В подраздел 2.3 авторът е подготвил
материал за проблемите на определяне на перспективите на развитие на системата
на правното регулиране в частта на осигуряване на демократичните основи на
взаимодействие между държавата и гражданското общество. Във втория том на
«Правна демократична държава в политическата система: състояние, тенденции и
перспективи на развитие», авторът е участвал в писането на подраздели 4.2 и 4.3 и
е подготвил материал, в който се разкрива значението на правното регулиране за

развитие на съвременната правна държава, а също така се анализират отделните
правни институции, призовани да гарантират спазването на фундаменталните
принципи на правната държава в процеса на правното регулиране.
Публикации. Основните теоретични положения и заключения, които бяха
формулирани в дисертационното изследване са отразени в 47 научни труда, а
именно: 3 монографии (една индивидуална, две в съавторство) 36 статии в научни
издания на Украйна, 10 тези на доклади на научни и научно-практически
конференции.
Структурата на дисертацията се състои от въведение, четири глави,
разделени на подраздели (общо 14), заключение и списъка на използваните
източници. Общият обем на дисертацията е 478 страници, от които основният
текст съставлява 423 страници. Списъкът на източниците, използвани в
дисертацията, се състои от 585 наименования на 56 страници.

II. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
Във Въведението се обосновава актуалността на темата на дисертацията, се
определя нейната връзка с научни планове и програми, целите и задачите, обектът
и предметът, методите на изследването, научната новост и практическата
стойност на получените резултати, личният принос на дисертанта в получаването
им, апробацията на резултатите от работата и публикациите.
Глава 1. «Теоретико-методологични основи на правното регулиране на
публично-властните отношения», състояща се от 3 подраздела, посветени на
изследването на теоретико-методологичните основи на правното регулиране на
публично-властните отношения. Последователно се анализира понятието на
публично-властни отношения и тяхната правна регламентация, както и същността
и основните признаци на процеса на правното регулиране на публично-властните
отношения в Украйна. Също така са определени теоретичните и методологичните
основи на изследването на правното регулиране на публично-властните
отношения, характеризирани са функциите на правното регулиране на публичновластните отношения и тяхната роля в развитието на съвременната държава и
общество.
В подраздел 1.1. «Публично-властни отношения и тяхното правно
регулиране: понятие, същност, основни признаци» се доказва, че в съвременните
условия на правното развитие на правото се потвърждава значителното
преосмисляне на ролята на процеси на правното регулиране и неговото
съдържание. В съвременната украинска и чужда теория на държавата и правото е
събран големият по обем материал, позволяващ да се формира цялостна представа
за степента и дълбочината на разработката както на общи, така и на специфични
проблеми на правното регулиране. През последните години все по-голям брой
юристи се склоняват към признаване на целесъобразността и необходимостта от
отделяне на относително самостоятелен отрасъл на правната наука, която е теория
на правното регулиране. Това е свързано преди всичко с имената на В. Чиркин, М.
Баглай, А. Кутафина, Б. Габричидзе, Е. Ковешникова, А. Зиновиева, В.

Лафитский, И. Конюхова, Ю. Дмитриева и други. Сред украинските юристи тази
позиция аргументират К. Копейчиков, Ю. Шемшученко, П. Рабинович, М. Цвик.
Това потвърждава важността на анализа на обектите на правното регулиране в
частта
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съществуващите в обществото отношения специално място заемат публичновластните отношения, следователно, проблемът на тяхното правно регулиране е
един от приоритетните направления на изследването на теорията на държавата и
правото.
Ако традиционно проблематиката на правното регулиране се е свеждала до
анализа на степента на яснота при определяне на статуса на субектите на
публично-правните отношения, то сега в теорията на държавата и правото тя се
разглежда още и като проблем на взаимодействие между държавата и
гражданското общество. Това се дължи на естеството на властните отношения,
които възникват не само в сферата, където държавата действа еднолично, и
където тя излиза като единствен субект на властното въздействие, но и в
гражданското общество, чрез гарантираните от правото механизми има
възможност да се приобщи към процесите на формиране на политическата власт,
определението на нейните основни цели и приоритети, както и към нейното
реализиране. Този елемент на взаимодействието между държавата и обществото
вече е заложен в самата идея за една демократична държава, чиято задача е не
само управлението на обществените отношения, а преди всичко, решаването
посредством правни средства на обективно съществуващите социални проблеми.
По този начин, с цел научно осмисляне на процесите на правното регулиране на
публично-властните отношения е не само създаването на статичен модел, в който
ясно е определен правният статус на субектите на публично-правните отношения,
но и разработка на динамичен модел на взаимодействие между държавата и
обществото.

Публично-властните отношения като предмет на правното регулиране са от
изключително значение за развитието на Украинската държава и обществото, тъй
като изхождайки от определяне на политика като система на публично
управление, може да се направи извод, че тя обхваща и всички други отношения:
социални, културно-национални, икономически, екологични и така нататък. Това
се обяснява и факта, че в правната наука често се използват такива термини като
„икономическа политика», „социална политика», „екологична политика» и др. По
този начин, изследването на публично-властните отношения, както и на основите
на спецификата на тяхното правно регулиране е не само една важна задача на
съвременната теория на държавата и правото, но също така носи и повишена
общосоциална актуалност. За сега, Украйна е изправена пред обективната
необходимост от реформиране на политико-правните институции, което се
реализира най-вече на нивото на правото чрез средства на активно влияние върху
обществените процеси, както и чрез средства за правното регулиране на
публично-властните отношения.
В подраздел 1.2. «Теоретични и методологични основи на изследване на
правното регулиране на публично-властните отношения» авторът аргументира
позицията, че ефективността на правното регулиране на организация на
публично-властните отношения и функционирането на политико-правните
институции се измерва не с това, доколкото пълно и ясно са определени в
законодателството на Украйна основите на организация на основните клонове на
държавната власт и органите им, техните правомощия и възможности на
правомерно взаимовлияние, но също така доколкото са осигурени институциите
на представителство и политическо участие. Такава научна интерпретация на
публично-властните отношения позволява да се отдалечи от традиционната
парадигма на определяне и представление на правото не само като право на
държавата и за държавата, но и като право на гражданското общество,
гарантиращо и осигуряващо неговото съществуване, ефективно регулиращо найважните
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отношения като един от основните предмети на правното регулиране позволява
по-добре да се разбере спецификата на взаимодействието на правото и политиката
в съвременните условия, когато не политиката определя правото, а обратно –
правото е основен гарант и гаранция на демократизма на политиката,
политическите отношения и политическите процеси.
Анализирайки методите на правното регулиране на публично-властните
отношения, е необходимо да се посочи, че начинът на тяхното регулативно
въздействие е различен. Някои от тях регулират конкретните публично-властни
отношения, а другите – създават основа за дейността на определени политикоправни институции, както и определят техните цели. В съответствие с това, по
мнение на автора, е възможно да се разграничат най-малко три начина за влияние
на правните норми върху публично-властните отношения:
1) пряко влияние, когато нормите на конституцията могат да бъдат
приложени без всякакво по-нататъшно законодателно конкретизиране или
тълкуване от страна на органите на конституционната юрисдикция;
2) пряко влияние с необходимостта от по-нататъшно конкретизиране –
нормите на Конституцията, които могат да бъдат приложени, но за пълното им
прилагане се предвижда приемането на редица закони;
3) непряко влияние – когато правната норма не може да бъде
конкретизирана, а може само да посочи посоката на дейност или действия на
определени субекти на публично-властните отношения.
В подраздел 1.3. «Функции на правното регулиране на публично-властните
отношения и развитие на една съвременна държава», авторът твърди, че
приетото в науката на теорията на правото тълкуване на законодателството като
основа на правната система в никакъв случай не изключва факта, че то също има
решаващо влияние върху формирането и функционирането на цялата съвкупност
на публично-властните отношения, обективно възникващи в държавата и
характеризиращи нейното взаимодействие с обществото. В същото време важният
проблем, който възниква при анализа на въздействието на правото върху

публично-властните отношения, се състои в това, по какъв начин взаимодействат
двете посочени сфери.
В условията на формиране и развитие на политическата и правната система
изключително важно значение придобива националното законодателство като
фактор за регулиране на политическия и правния живот, като условие за стабилно
взаимодействие на политическата и правната сфера като такива. Днес, голяма част
от проблемите, пред които е изправена Украйна и често характеризиращи се с
понятията «политико-правна криза», «държавна криза», «криза на публичновластните отношения» и т.н., в действителност, се пораждат от липсата на
консенсус по базови, принципиални, основополагащи правила и ценности, които
биха регулирали политическия и правния живот на обществото. В същото време,
досега в Украйна преобладава виждането на правото и законите като инструмент
на политическа борба и средство за политическа манипулация. В резултат се
подкопава общественото уважение не само към законодателството, но и към
политико-правната система на страната като цяло.
В процеса на регулиране на публично-властните отношения законът се
представя както основа за стабилен правен и политически живот, така и основа за
нормално, стабилно ефективно взаимодействие между политиката и правото. Това
е от особено значение за Украйна, тъй като в политическия и правния живот на
обществото има остър недостиг на стабилността. Обективно, като убедително
доказателство на световния правен опит, тази стабилност може и следва да бъде
осигурена именно от закона като нормативна база за развитието на публичновластните отношения и основата на регулирането им.
Глава 2. «Система на правното регулиране на публично-властните
отношения: проблеми на развитието» се състои от 4 подраздела. Тук
последователно са определени факторите на политическо влияние върху
функционирането на системата на правното регулиране на публично-властните
отношения, определена е и изучена диалектиката на взаимовръзка на държавнополитическия режим и системата на правното регулиране на публично-властните

отношения, идентифицирани и разследвани са средствата за гарантиране на
стабилността на системата на правното регулиране на публично-властните
отношения. Това е позволило да се реши още две изключително важни за втората
глава на дисертацията задачи, същността на които се състои в установяване на
корелации между процеса на правното регулиране и развитието на публичновластните отношения, които изпитват влияние на редица социални фактори.
В подраздел 2.1. «Фактор на политическо влияние върху функциониране на
системата на правното регулиране», авторът обосновава, че научните
изследвания на системата на правното регулиране на публично-властните
отношения позволява да се определи редица проблеми от теоретичен и
практически характер, оказващи съществено влияние както върху процеса на
правното регулиране, така и върху тези основи, които са положени от
законодателството в частта на влиянието върху публично-властните отношения. В
този смисъл можем да различим три основни комплекса от проблеми.
Първият от тях се отнася до възможностите на политическото влияние
върху процеса на правното регулиране, тъй като не само законът определя
политически права, правомощия и реда на взаимодействие между различните
субекти на публично-властните отношения, но и субектите могат да оказват
влияние върху законодателството. Вторият комплекс от проблеми е свързан с
осигуряването на стабилността на системата на правното регулиране и
стабилността на цялата законодателна система. Третият комплекс от проблеми
има

преимуществено

теоретическо

значение,

тъй

като

е

свързан

с

идентифицирането на връзки между закрепването на законодателно равнище на
основите на политическия режим и характера на правното регулиране на
публично-властните отношения. В този случай този процес е двустранен: от една
страна, публично-властните отношения като предмет на правното регулиране
образуват основа на определен политически режим, а от друга – определеният в
законодателството на държавата политически режим дефинира общ модел на

развитие на присъщи на този вид политически режим публично-властните
отношения.
Сред политическите фактори, които имат отрицателно въздействие върху
процеса на упражняване на правото в областта на публично-властните отношения,
са следните: липса на обединяваща национална идея, която би могла да премахне
голяма част от проблемните въпроси в политическата сфера; относително ниско
ниво на развитие на партийната система и слабата връзка между политическите
партии и техните избиратели; нестабилност на механизмите на взаимодействие на
политическите

сили,

представляващи

различни

политически

идеологии;

относително ниско ниво на обща политическа култура, както на равнище
държавна власт, така и на обществено ниво; високо ниво на влияние на клановокорпоративния

фактор

върху

развитието

на

политическите

отношения;

традиционно господство на политическите интереси над правните въпроси в
развитието на системата на вътрешното законодателство; незавършеност на
съдебната реформа. Отбелязвайки негативното въздействие на тези фактори върху
процеса на прилагането на правото в областта на регулирането на публичновластните отношения, важно е да се отбележи, че корекцията на тази ситуация е
невъзможна само с помощта на правните методи, тъй като източникът на поголямата част от посочените проблеми е – политиката, а не правото. В този
смисъл, като се стреми да се формира надеждна политическа основа за ефективно
прилагане на правото в областта на регулирането на публично-властните
отношения, е необходимо, преди всичко, да се признае необходимостта от
взаимодействие между сферите на политиката и правото, когато първата от тях се
опитва не толкова да управлява правото, колкото обратно, да му служи и да
осигурява неговата реализация, а втората – да се определят общите параметри за
развитието на политическите отношения.
Безпорядъчността на политическото влияние върху системата на правното
регулиране на публично-властните отношения може значително да дисбалансира
процеса на правното регулиране. Важността на политическите фактори е

обусловена с това, че посочената сфера е представена не само като обект на
правното регулиране, но също така състои от субектите, които по време на
взаимодействието

трябва

да

гарантират

стабилността

на

националното

законодателство. Сред най-важните линии на взаимовръзка на състоянията на
публично-властните отношения и реализация на законодателството, е необходимо
да се отбележи следното: а) еднополярна зависимост на характера на реализация
на законодателството спрямо вида на политическата система; б) зависимост от
прилагането на законодателството спрямо наличието на механизми за ефективно
взаимодействие между органите и клоновете на държавната власт; в) зависимост
от прилагането на законодателството спрямо нивото на поляризация и
противоречивост на обществените отношения.
В подраздел 2.2. «Държавно-правен режим и система на регулиране на
публично-властните отношения: диалектика на взаимовръзката», авторът
твърди, че неустойчивостта на демократичните традиции на държавно-правния
режим в дадена страна в процеса на внасяне на изменения в системата на
държавната власт често е придружено от растежа на авторитарни тенденции във
въведени форми и методи на държавното управление. Такава заплаха сега
съществува в Украйна. Ето защо е важно да се съсредоточи не само върху
въпроси за промяна на правилата и реда в процеса на взаимодействие на различни
субекти в публично-властните отношения, но също така и върху въпроса за
осигуряване на демокрация на държавно-правния режим в Украйна като цяло.
Тоест, всички промени на нивото на държавната власт трябва да преминат
апробация за тяхното съответствие на принципите, които определят демократизма
на държавно-правния режим и гарантират неговата неизменност. Тази позиция
позволява не само да се консолидират различните субекти на публично-властните
отношения, но и да се въведе определена стабилност по отношение на бъдещото
развитие на държавно-правния режим в Украйна. В този контекст, промените на
нивото на взаимодействието между отделните субекти на публично-властните
отношения и преди всичко, на органите на държавната власт, произтичащи от

държавно-правната реформа, не трябва да изложат на риск основните правни
принципи, определящи фундаменталните демократични характеристики на
държавно-правния режим в Украйна. Това означава, че правното регулиране на
взаимодействие на органите на държавната власт като специфични субекти на
публично-властните отношения трябва да се съгласува с правните норми,
определящи общите параметри и свойства на държавно-правния режим в
Украйна.
В методологичния аспект правните гаранции на демократизма на държавноправния режим в Украйна в тяхната връзка с правното регулиране на публичновластните отношения могат да бъдат разглеждани в два аспекта:
а)

като

фактически-институционални

гаранции

за

формиране

и

функциониране на демократичния държавно-правен режим;
б) като регулаторна гаранция на неизменността на типа на държавноправния режим в процеса на неговата естествена еволюция и вътрешни
видоизменения.
Ако първата група гаранции ясно и недвусмислено е определена в
действащото национално законодателство на Украйна, то спрямо втората има
определени трудности. По-специално, въпреки прогресивния си характер,
държавно-правната реформа постави пред държавата и обществото редица
сложни въпроси, тъй като нормалната за много демократични и държавнополитически режими процедура за промяна на формата на държавно управление
по причината за транзитивен характер на вида на държавно-политическия режим
се превърна в заплаха за нарастване на авторитарните тенденции във въведените
форми и методи на държавното управление. Всъщност, този фактор не беше взет
предвид в процеса на въвеждане на държавно-правната реформа. Поради това,
днес, важно е да се съсредоточи върху проблема за правно осигуряване на
демократизма на държавно-политическия режим и неговите съответни методи на
правното регулиране на публично-властните отношения. Това означава, че всички
промени на нивото на публичната власт, включително държавно-правната

реформа трябва да преминат апробация за тяхното съответствие на принципите,
които определят демократизма на държавно-политическия режим и гарантират
неговата неизменност. Тази позиция позволява да се консолидира различни
политически сили и да въведе определена стабилност както по отношение на
бъдещото развитие на държавно-политическия режим в Украйна, така и по
отношение на правното регулиране на публично-властните отношения.
В подраздел 2.3. «Средства за гарантиране на стабилността на
системата на правното регулиране на публично-властните отношения»
вниманието се фокусира върху факта, че влиянието на публично-властните
отношения върху законодателството не трябва да нарушава изискването за
неговата стабилност. За целта е необходимо да се вземат предвид редица фактори,
които позволяват хармонично да се съвмести правните и фактическите аспекти на
функционирането

на

законодателната

система.

Основните

от

тях

са

предотвратяване на промените или преориентиране на тези и/или първоначални
принципи на правното регулиране, които определят общия демократичен
характер на развитието на публично-властните отношения в Украйна. В същото
време, всички законодателни промени трябва да бъдат определени с обективна
социална необходимост от привеждане на правните норми в съответствие с
фактическите публично-властни отношения, а да не бъдат инструмент за
политическа борба или преразпределение на достъп до държавно-властните
ресурси на различни политически сили. Незачитането на тези фактори в
процесите от 2004-2010 г.г. предизвика появата на редица проблеми както на ниво
на държавната власт, така и на нивото на общественото съзнание при оценка и
възприемане на въвежданите трансформации.
Процесът на въвеждане на промени в законодателството е неразделна част
от цялостното развитие на всяка страна. Трябва, обаче, да се има предвид, че
законодателната система съдържа нормативните актове, определящи основите на
обществената и държавната система, която не бива да подлежат на ревизия. В
много

съвременни

държави

тези

фундаментални

принципи

формират

институцията

на

«граници

на

нормативния

преглед»,

която

позволява

едновременното адаптиране на законодателството към обществените промени, но
запазвайки високото му ниво на стабилност. Важният проблем, свързан с
въвеждането на промени в частта на правното регулиране на публично-властните
отношения, е подготовката на общественото мнение и широката общественост за
това. В случай на необходимост, въвеждането на тези промени не се възприема от
гражданите като обективна необходимост за държавно развитие и те ще се
възприемат като елемент на политическа борба, а не органичен компонент на
общото държавно-правно развитие. В същото време, когато промените в частта на
правното регулиране на публично-властните отношения се възприемат от
обществото като необходими, няма дестабилизация на процеса на правното
регулиране на публично-властните отношения, защото тогава на нивото на закона
се формира такъв модел на взаимодействие, какъвто или вече обективно е
формирал в практиката (и изисква нормативно-правно оформяне), или е
необходим за регулиране на тези публично-властни отношения, които не могат да
бъдат регулирани въз основа на предишните законодателни норми.
В подраздел 2.4. «Правно регулиране и развитие на публично-властните
отношения: проблемът за „динамичен баланс» се доказва необходимостта от
осигуряване на взаимовръзка на правото и публично-властните отношения, когато
правото не само регулира тези отношения, но също така и определя основните
параметри на общественото и държавното развитие, реагира на тези обективни
промени, които настъпват в социалната среда, генерира необходимостта от
развитие на специфична система за динамичен баланс, което позволява, при
запазване на фундаменталните принципи и ценности на правната държава, да
осигури жива връзка между обществото и правото. Този динамичен модел прави
възможно да се предотврати опасността от разкъсване между фактическата и
правната система на законодателството. Въпреки това, съотношението между
динамиката на развитието на публично-властните отношения и промените в
системата на правното регулиране трябва да има именно формата на «баланс»,

понеже като сериозна заплаха за развитието на правната държава е девалвацията
както на обществената, така и на правната стойност на законодателството, когато
то се превръща в обект на постоянна промяна и инструмент за удовлетворение на
текущите политически интереси. В този смисъл, очертавайки перспективите за
по-нататъшно държавно-правно развитие на Украйна, необходимо е да се
отбележи, че неговият успех до голяма степен ще зависи именно от способността
на учени- юристи и политици да осигурят оптимален динамичен баланс между
стабилността на правното регулиране на публично-властните отношения и
неговото съответствие на обективните обществени отношения и реалните нужди
на тяхната регулация. Същевременно «динамизмът на баланса» не трябва да се
касае базовите правни гаранции, определящи характера на правното регулиране
на публично-властните отношения. Тоест е необходимо да се разграничат два
типа норми, първите от които се отнасят до основите на правното регулиране,
докато последните съдържат конкретни правила на взаимодействието на
определени субекти на публично-властните отношения.
Глава 3. «Законодателство на Украйна и правни институции в
регулиране на публично-властните отношения в съвременната Украйна», се
състои от 4 подраздела. В нея се анализира законодателството на Украйна и
конкретните правни институции от гледна точка на регулиране на публичновластните отношения в съвременната Украйна. Постигането на тази цел е
предвиждало последователно правно изследване на основите на държавната и
обществената система, като правна основа за развитие на публично-властните
отношения, определяне на ролята на държавната система в процеса на развитие на
публично-властните отношения, характеристика на спецификата и определяне на
значението на правното осигуряване на взаимодействие между държавата и
гражданското общество в регулирането на публично-властните отношения и
накрая, проучване на правния статус на даден човек като субект на публичновластните отношения.

В подраздел 3.1. «Основи на обществения ред, като правна основа за
развитие на публично-властните отношения» се доказва, че публично-властните
отношения като предмет на правното регулиране обхваща цялото общество и
имат пряко отношение не само към държавата, но и към обществения ред. В
същото време, сложността на процесите на организацията на обществото и
неговото функциониране е свързано с необходимостта от установяване на някои
регулаторни принципи, които засягайки обществото като цяло, както и отделни
граждани, биха били способни да уреждат обществените отношения, възникващи
на най-различни нива и области. В процеса на правно определяне на основите на
обществения ред в областта на правно влияние заедно с икономическите и
социалните попадат и публично-властните отношения. Освен това, спецификата
на отношенията между тези видове обществени отношения се крие във факта, че в
много случаи, именно поради сферата на публично-властните отношения се
постига уреждането на други обществени отношения. Това е особено очевидно в
условията, когато държавата действа като регулаторен субект, прилагайки
държавната икономическа политика или държавната социална политика.
Сред

основните

принципи,

които

характеризират

спецификата

на

обществената система в Украйна, в контекста на проблема на правното
регулиране на публично-властните отношения, трябва да се отбележи следните:
суверенитет на народа, демократизъм на обществото, върховенството на правото,
политическо единство на украинския народ, хуманизъм, върховенство на закона,
справедливост, икономическо, политическо и идеологическо разнообразие. Всеки
един от тези принципи е определен на нивото на законодателството и
съдържателно се напълва с тези норми, които същият съдържа. Характерно
свойство на правните норми, в които са закрепени основите на обществената
система в Украйна, и които определят цялостната специфика на правното
регулиране на политико-правните отношения, е, че те са не толкова класически
норми-предписания, колкото норми-принципи, норми-ценности и норми-цели.
Това означава, че те съдържат изходни положения по отношение на обществената

система и присъщите й политико-правни отношения, а самите норми се определят
от сравнително високо ниво на правното обобщение.
Принципът на демократизма на обществото като важен компонент на
правните основи на обществената система на Украйна не може да се приравни с
принципа на демократизма на държавата, тъй като едно демократично общество
предполага не само наличието на съответните институции, които дават на
гражданите възможност да участват в упражняването на държавната власт и да
изразят своята суверенна политическа воля, но и съвкупността на тези правни
норми, които дават възможност на гражданите да получават адекватна
информация за състоянието на нещата в държавата, да формират обективна
гледна точка относно политическите процеси в обществото, свободно да
изразяват собствената си политическа позиция по отношение на курса на
общодържавно развитие. Успоредно с това, принципът на демократизма на
обществото проявява дълбока връзка с институцията на правата и свободите на
човека и гражданина. На първо място, това е право на свободата на мисълта и
словото, право на свободата на мировъзрението и вероизповеданието, право на
свободата на сдружаването, право на мирното събиране и провеждането на
събрания, митинги, манифестации и демонстрации и т.н., понеже едно
демократично общество – е общество, където гражданинът има възможност да
упражнява принадлежащите на него права и свободи, да се придържа към
предвидените от закона и необходими за хармоничното съществуване на
обществото задължения, а държавата е надежден гарант, който осигурява тези
права, свободи и отговорности.
Принципът на върховенството на закона е базовият фактор, който
допринася за постигането на обществено-политически консенсус в процеса на
правното регулиране на публично-властните отношения. Това се дължи на факта,
че на нивото на правното определяне на основите на обществения ред и правното
регулиране на публично-властните отношения се съдържат определените
принципи, които определят посоката на излизане от конфликтни ситуации в

областта на публично-властните отношения. Тези принципи трябва да бъдат
признати от цялото общество, неговите членове и от субекти на публичновластните

отношения.

По

този

начин,

благодарение

на

принципа

на

върховенството на закона, като един от базовите принципи на правните основи на
обществената система, се установява своеобразната граница, както за развитие на
обществено-политически конфликти, така и за тяхното възможно политическо
решение. Тоест независимо от конкретните политически интереси, каквито и да е
политически или идеологически установки, на „изхода” на процеса на
политическа борба не трябва да се появяват решенията, които би унищожали
основите на народния суверенитет, приоритета на правата и свободите на човека и
гражданина, би разрушавали демократизма на обществено-политическо развитие,
политически плурализъм и т.н.
В подраздел 3.2. «Институт на държавната система в процеса на
развитие на публично-властните отношения» се аргументира, че чрез
законодателно определение и регулиране на основите на държавната система, се
установява статусът на един от основните участници на публично-властните
отношения, който е държавата в лицето на органите на държавната власт и
техните длъжностни лица. Това дава възможност не само да се установи сфера на
политическа компетентност на държавата като цяло и нейните органи, но също
така да се формира механизми за самоограничение на държавната власт, което
прави невъзможна нейната трансформация в един и едноличен субект за
генериране на политически интереси, разработка и вземане на политически
решения. Сред фундаменталните принципи на държавната система, определящи
нейния статус като субект на публично-властните отношения, е необходимо да се
отбележи принципа на народния суверенитет, принципа на разделение на
държавната власт, законност, принципа на определеността на целите на
държавното развитие. Всеки един от тези принципи осигурява демократизма на
държавната власт, дава възможност да се направи изводи за реализация на

демократичния модел за изграждане на публично-властните отношения и
демократичния характер на тяхното правно регулиране.
Нормата на чл. 1 от Основния закон, който гласи, че Украйна е
демократична държава, предвижда задължително закрепване на нивото на
Основния закон на редица принципи и институции, които са неразделни аспекти
на организацията на демократичната власт и функциониране на демократична
система на управление и определят основите на държавната система на Украйна.
Такива норми и принципи, както и гаранции на тяхното прилагане са залегнали в
конституционното законодателство. Като се има предвид това, можем да
заключим, че един от най-острите проблеми на съвременността, свързан с
формирането на Украйна като демократична държава, е гарантиране на
прилагането на практика на съответните норми и принципи. Ключът към понататъшната

демократизация

на

обществените

отношения

е

истинска

трансформация на законодателството на Украйна по обективна правна основа за
всички промени, които се случват в украинската държава. Специално внимание
трябва да се обърне на проблема за гарантиране на стабилността на
законодателството.
Важен компонент на принципа на разделение на властта в аспекта на
правното регулиране на публично-властните отношения е не само да се гарантира
независимостта на отделните клонове на държавната власт, но също така да се
осигури тяхното взаимодействие, което се постига благодарение на:
а) разпределение на правомощията, при което се формира цялостният
механизъм за сдържане и противовеси, за да се предотврати злоупотребата с
публичната власт;
б) сътрудничество на клоновете на властта с цел постигане на
максимална ефикасност в управлението на обществото.
Тъй като обществото и обществените отношения са органична цялост,
процесът на публично-властното влияние върху този сложен обект трябва да има
комплексен и систематичен характер, което се постига чрез създаване на правни
основи на взаимно съгласувани дейности на клоновете на държавната власт.

Въвеждането на принципа на разделение на властта, дава възможност да се
създадат ефективните бариери по пътя към авторитарни тенденции в развитието
на публичната власт, да се гарантира вътрешната стабилност в системата на
публично-властните отношения. Това се постига за сметката на това, че в
условията на разделение на властта, единственият начин за изход от евентуална
политическа криза е само консенсусно решение на проблемите, на базата на
действащите законодателни норми.
В подраздел 3.3. «Осигуряване на взаимодействие между държавата и
гражданското общество в регулирането на публично-властните отношения» се
отбелязва, че законодателството създава необходимата правна основа за
утвърждаване на гражданското общество в Украйна, както и за формиране на
цялостна система на неговото политико-правно взаимодействие с държавата.
Предвидените от действащото законодателство механизми на влияние на
гражданското общество върху държавата – е не само пряка демокрация и дейност
на политически партии, но и многостепенна и многоканална гражданска
индивидуална и колективна активност, благодарение на която гражданското
общество се превръща в истински контролер на дейност както на държавата като
цяло, така и на отделните органи на държавната власт. В този смисъл,
контролната дейност на гражданското общество като цяло или на отделни нейни
институции генерира специален вид на публично-властните отношения, присъщ
на демократичните страни, чрез които гражданите могат да повлияят
осъществяваната от държавата политика (вътрешна и външна), обективно да
оценяват действията на държавните органи, тяхното съответствие с тези цели на
политическо развитие, които са заложени на законодателно ниво, както и
съответствието на действията на представителните органи на властта на тези
политически програми, с които техните членове са участвали в изборния процес.
В същото време важна част от правното регулиране на участието на гражданското
общество в публично-властните отношения са гаранциите на политическо

участие, която се реализира чрез съществуващата система от съответните
институции.
В подраздел 3.4. «Правен статус на човека като субект на публичновластните отношения», авторът обосновава необходимостта от анализ на
правния статус на човека, обусловен с това, че значителната част на отношения от
политически характер, в които той може да влезе, има всички признаци на
публично-властните отношения. Следователно, заедно с държавата и обществото,
като важен субект на публично-властните отношения е отделен човек и
гражданин. Правният статус на човека като субект на публично-властните
отношения до голяма степен се определя чрез института на гражданство, както и
чрез свързаните с него политически права на човека и гражданина.
В структурата на правния статус на човека като субект на публичновластните отношения важна роля изиграват политическите права и свободи на
човека и гражданина. Тяхната специфика се крие в това, че те са тясно свързани с
института на гражданството, и тяхната широчина и възможности за практическо
прилагане е в пряка зависимост от това доколко всеки човек е интегриран в
структурата на политическата общност. В този смисъл политическите права на
гражданите са определени от законодателството възможности на човек като член
на политическата общност да изразява собствените си политически възгледи, да
отстоява собствените си политически интереси, да участват във формирането на
органите на държавната власт и местното самоуправление, да определя тяхната
дейност, да представлява интересите на гражданите в представителните органи и
местното самоуправление. Въпреки това, в процеса на правното регулиране на
публично-властните отношения важна роля играе не толкова факторът на
формалното определение на правния статус на човека и гражданина като субект
на публично-властните отношения, колкото осигуряване на реалността на
политическите права на човека и гражданина, както и предотвратяване на
всякакви фалшификации и измами при упражняване от гражданите на своите
гарантирани от закона политически права и свободи.

Глава 4. «Усъвършенстване на правно регулиране на публичновластните отношения в съвременната Украйна: теоретични и практически
аспекти» обединява 3 подраздела, в които последователно се анализира правната
реформа като средство за влияние върху развитието на публично-властните
отношения, определят се главните тенденции и перспективи на реформиране на
основите на взаимодействие между органите на държавната власт, а също така
определена е и спецификата на правното регулиране на участието на
политическите партии в развитието на публично-властните отношения.
В подраздел 4.1. «Правна реформа като средство за влияние върху
развитието на публично-властните отношения», се отбелязва, че важен
източник на промените в системата на правното регулиране на публичновластните отношения в съвременната Украйна е провеждането на политикоправната реформа, в резултат на което – внасянето на промени в системата на
взаимодействие на висшите органи на държавната власт в Украйна. В същото
време, въвеждането на правната реформа бе съпроводено не само от промените в
Конституцията на Украйна през 2004 г., но и с приемането на редица нови закони,
съществено трансформиращи ролята на отделните субекти на публично-властните
отношения (най-вече – политически партии), които са получили нови
възможности да влияят върху реализацията на държавната власт и държавната
политика, както и нови механизми за участие във формирането на висшите органи
на държавната власт.
Общото движение, предизвикано от промени в посока на засилване на
ролята на парламента в системата на държавната власт и свързано с
преразпределение на властните пълномощия и придобиване от страна на
парламента на допълнителни лостове за формиране на правителството и
определяне на неговия курс, като цяло, се е съгласувало с вътрешната логика на
процеса на демократизация, адаптирана към европейските страни и прилагаща се
в Украйна. Поради това процесът на политическата реформа се оказа една
оправдана стъпка, предназначена да приближи Украйна до европейския модел и

стандартите на демокрацията. В същото време, е необходимо да се подчертае
незавършеността на политическата реформа, преди всичко, от гледна точка на
решаването на проблеми на нейната правна подкрепа. Обективният анализ на
украинския парламент, води до заключението, че съществуващите проблеми в
националното законодателство, пропуски в правното регулиране на отношения в
дейността на Върховната рада на Украйна и взаимодействието й с правителството
и президента са направили работата на парламента изключително неефективна.
Това на свой ред доведе до дискредитиране на идеята на парламентаризма като
такова в общественото съзнание.
В подраздел 4.2. «Перспективи на правна модернизация на основите на
взаимодействие на органите на държавната власт» се доказва, че в процеса на
структурните трансформации в системата на държавната власт на Украйна,
където има преход към парламентарна или парламентарно-президентска форма на
управление, се формира новият механизъм на парламентарно влияние върху
изпълнителната власт, свързан с придобиването от страна на парламента на
компетентност на пряко определяне на състава на правителството. Както сочи
практиката на функциониране на държавната власт от 2004 г., сериозната
опасност

от
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на

механизмите

на

правното

регулиране

на

взаимодействието на висшите органи на законодателната и изпълнителната власт
представляват един вид «съкращение» на състава на парламента изключително в
състава на парламентарна коалиция, която естествено се стреми да контролира
правителството и да не допуска към това парламентарната опозиция. Анализът на
съществуващите

механизми

на

взаимодействие

на

висшите

органи

на

законодателния и изпълнителния клон на държавната власт след възстановяването
на действието на Конституцията на Украйна от 1996 г. свидетелства за обективна
потребност за подобряване на правната уредба на тази система на публичновластните отношения, понеже непрекъсната подкрепа от парламента на
действията на изпълнителната власт, когато парламентарната опозиция без да има
механизми за влияние на действията на правителството, може да доведе до

фактическо сливане на изпълнителната власт и парламентарната коалиция,
представляваща заплаха на принципа на разделение на държавната власт.
Важната

цел

на

правното

регулиране

на

отношенията

между

законодателните и изпълнителните клонове на държавната власт е постигането на
оптимален баланс в тяхното взаимодействие. Като цяло, процесът на балансиране
на държавната власт в светлината на осигуряване на взаимодействие на
правителството и парламента разкрива своята същност чрез формиране на
предвидената от законите система от механизми, които позволяват на тези органи
да извършват правомерно взаимовлияние. Сега пред Украйна стои двойната
задача в процеса на нейното развитие:
 ясно определение на такава форма на управление, реализирането на
която трябва да се осъществи в Украйна в хода на политическата реформа;
 правно поддържане на ефективно функциониране на тези механизми на
взаимодействие между правителството и парламента, които съответстват на
избраната форма на управление.
Ефективността на механизмите на взаимодействие между изпълнителната и
законодателната власт, които определят правомощията на изпълнителната власт
по законодателната и напротив, в контекста на решение на проблема на
балансиране на властта, непосредствено е обусловена от качеството на тяхното
правно оформяне.
В подраздел 4.3. «Законодателно регулиране на участие на политическите
партии в развитието на публично-властните отношения» е обосновано, че в
резултат на провеждане на реформата през 2004 г., както и промени на
законодателно равнище по отношение на трансформацията на избирателната
система значително се увеличи ролята на политическите партии като субекти на
публично-властните отношения за разширяване на техните възможности за
участие в реализация на държавната власт, за взаимодействие с органите на
държавната власт и местното самоуправление, за влияние върху процеса на
формиране и реализация на държавната политика. Промените в системата на

правното регулиране на публично-властните отношения са имали двоен ефект. От
една страна, политическите партии са получили възможност за директна
институционална интеграция в структурата на държавната власт и нейното
реализиране. От друга – се засили политико-правната връзка между системата на
държавната власт като цяло и гражданското общество, понеже политическите
партии, всъщност, са получили по-широки пълномощия за упражняване на
политика по отстояване на интересите на гражданите и гражданското общество в
органите на държавната власт. В същото време, нестабилността на партийната
система на Украйна и недостатъците в развитието на политическите партии са
представлявали определена заплаха по отношение на нормално развитие на
демократичните процеси на нивото на държавната власт като цяло, което стана
основание на връщане към смесената избирателна система. В този контекст важна
задача на правното регулиране е невъзможността от превръщане на нормални и
прогресивни процеси на партогенезата в Украйна в ускоряване на опасни форми
на партокрацията, която постепенно прониква във всички, без изключение органи
на държавната власт, включително органите на правосъдието и конституционната
юрисдикция. Последната тенденция е особено опасна, защото е способна да
подкопае основите на обществената и държавната система на Украйна и да
постави под съмнение общия модел на функционирането на държавата.

III.ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В дисертацията са приведени теоретичните обобщения и новото решение на
научните проблеми на правните основи на регулирането на публично-властните
отношения в съвременната Украйна в контекста на текущите процеси на
утвърждаване на правната държава, развитие на системата на националното
законодателство и подобряване на организацията и функционирането на
системата на органите на държавната власт на Украйна. Основните научни и
практически резултати от изследването са:
1. Особен предмет на правното регулиране като процес на реализация на
законодателството
предназначение

на

Украйна,

представляващ

обусловено

от

социално

целенасочено въздействие върху обществото и обществените

отношения са публично-властните отношения, които могат да се характеризират
като сфера на чисто политически отношения, които, поради своята значимост за
развитие на политическата система на обществото, както и тяхната роля при
формирането и осъществяването на държавната власт, непосредствено се
регулират от нормите на правото и законите на държавата.
2. В хода на изследването на процесите на правното регулиране
методически целесъобразно е прилагането не само на институционалния подход,
акцентиращ внимание върху изучаване на конкретни институции, предмет на
правното регулиране, включително и публично-властните институции, но и
изследването на процесите на взаимодействието на отделните публично-властни
институции, което позволява да се подчертае специфичните области на правното
регулиране: икономически, социални, културно-национални, информационни
отношения. Сферата на публично-властните отношения заема централно място.
Такъв теоретико-методологичен начин за изследване на правното регулиране на
публично-властните отношения дава възможност да се обяснят основните
свойства на взаимодействието на различни публично-властни институции, които
са предмет на нормативно-правното регулиране.

3. В съвременната юридическа наука проблематика на правното регулиране
се изследва през призмата на отношенията на взаимодействие между държавата и
гражданското общество. Това се дължи на факта, че по своята същност властните
отношения възникват не само в сферата на еднолично действаща държава и там,
където то е единственият субект на властното влияние, но също така и в
гражданското общество, което посредством гарантираните от правото механизми
може да се приобщи към процесите на формиране на политическата власт,
определяне на основните й цели и приоритети, както и нейното прилагане. По
този начин, целта на научния анализ на правните основи на регулирането на
публично-властните отношения е не само създаване на статичния модел, в който
ясно се определя правният статус на субектите на публично-властните
отношения, но също така и разработване на динамичния модел на политикоправното взаимодействие между държавата и обществото.
4. В условията на изграждането и развитието на политическата и правната
система изключително се увеличава важността и значението на правото като
фактор

за

регулиране

политическия

живот,

условията

на

стабилно

взаимодействие на различни субекти на публично-властните отношения.
Впрочем, в Украйна все още е широко разпространена гледната точка на правото
и законодателството като инструмент на политическа борба и средство за
политически манипулации. В резултат на това се подкопава общественото
уважение не само към закона, но и към държавно-правната система на страната
като цяло. Това води до нарушаване на начина на комуникация между правото и
политиката, когато от източника на правната уредба законът се превръща в
средство на политическа конкуренция.
5. Ролята на законодателството в процеса на регулиране на публичновластните отношения методически целесъобразно е да разгледа на четири
основни нива, които са: основи на обществената система в Украйна, основи на
държавната система, основи на взаимодействие между държавата и гражданското
общество, основи на правния статус на човека и гражданина като субект на

публично-властните отношения. В резултат на това получаваме цялостна картина
на правното регулиране на публично-властните отношения, която включва:
а) общ елемент, определящ обществените основи на публично-властните
отношения;
б) специални елементи, които са държавата и гражданското общество
(правни основи на държавната система и правните основи на развитието на
гражданското общество като участник в публично-властните отношения);
в) конкретен елемент, който е всеки един отделен човек, участващ в
публично-властните отношения.
6. Посредством правно определение и регулиране на основите на
държавната система, се установява статусът на един от основните участници на
публично-властните отношения, който е държавата в лицето на органите на
държавната власт и техните длъжностни лица. Това позволява да нормираме
сферата на политическата компетентност на държавата, да формираме механизми
за самоограничение на държавната власт. Фундаменталните принципи на
държавната система, които определят неговия статус като субект на публичновластните отношения, са:
 принцип на народния суверенитет,
 принцип на разделение на държавната власт,
 законност,
 принцип на определяне на цели на държавното развитие.
Всеки от тях осигурява демокрацията на държавната власт, е основа за
прилагането на демократичен модел за изграждане на публично-властните
отношения и демократичния характер на тяхното правно регулиране.
7. Основните принципи на обществената система в Украйна в контекста на
проблемите на правното регулиране на публично-властните отношения са:
народовластие, демократично общество, върховенство на закона, политическо
единство

на

икономическо,

украинския
политическо

народ,
и

хуманизъм,

идеологическо

законност,

справедливост,

многообразие.

Характерна

особеност на правните норми, в които се закрепват основите на обществената
система в Украйна, и които определят общата спецификата на правното
регулиране на публично-властните отношения може да се нарече това, че те са

норми-принципи, норми-ценности и норми-цели. Това означава, че те съдържат
първоначалните положения относно обществената система и присъщите на нея
публично-властни отношения, а самите тези норми се характеризират с висока
степен на правна генерализация.
8. Действащото законодателство на Украйна поставя необходим правен
фундамент за взаимодействието на гражданското общество с държавата.
Предвидените от законодателството механизми на влияние на гражданското
общество върху държавата – това не са само непосредствената демокрация и
дейността на политически партии, но и разностепенна и многоканална гражданска
индивидуална и колективна активност, благодарение на която гражданското
общество се превръща в истински контролер на дейности както на държавата като
цяло, така и на отделните държавни органи. Също така важен компонент на
правното регулиране на участието на гражданското общество в публичновластните отношения са гаранциите на политическо участие, реализиращ се чрез
системата от съответните институции.
9. Заедно с държавата и обществото важен субект на публично-властните
отношения е гражданинът. Правният статус на човека като субект на публичновластните отношения се определя чрез институцията на гражданство и
политическите права на човека. Успоредно с това, общото определение на
правния статус на човека като субект на публично-правните отношения следва да
се разгледа в два основи аспекта:
а) като взаимовръзка и взаимно допълване на отделни съставни елементи
на правния статус на човека (гражданство, правосубектност, права и свободи
на човека и гражданина и т.н.);
б) като връзка на нивото на под-елементи на някои институции
(специфика на конкретните политически права на човека, наличие или отсъствие
в нея на каквито и да било политически отговорности и т.н.).
10. Противоречивият характер на политическата реформа в Украйна през
2004 г., както и нейното бързане и недостатъчна научна обоснованост са
предизвикали проблеми в системата на правното регулиране на публичновластните отношения. В резултат на което въведената реформа е създала нов

дисбаланс в системата на властта, представляващ потенциална заплаха за
демократичните перспективи на украинската държава, тъй като е било повдигнато
нивото на политическа конфронтация и съперничество между най-високите
държавни органи, дестабилизира утвърдената система на политико-правните
отношения, без да бъде обоснован какъвто и да е алтернативен модел.
11. Като дефект на развитие на изпълнителната власт след реформата от
2004 г. е запазване и дори засилване на такова явление като дуализъм на
изпълнителната власт. Сред негативните последици на дуализма - нестабилност
на правителствената дейност, слаби институционално-правни връзки по линията
«правителство – парламент», замъгляване и неяснотата на отговорност в сферата
на изпълнителната власт. Поради нерегулирания статус на Президента на Украйна
в отношенията му с правителството и чрез постоянна намеса на този орган в
сферата на изпълнителната власт за периода 2006-2010 г.г., проблемът на
дуализма така и не е бил решен. Сега правната основа за решаването на този
проблем е механизмът, предвиден в Конституцията от 1996 година.
12. Неуредеността на политическо влияние върху правната регулация на
публично-правните отношения дисбалансира този процес. Сред най-важните
линии на взаимовръзка на състояния на публично-властните отношения следва да
се посочи:
 зависимост на характера на упражняване на правото от вида на
политическа система;
 зависимост на упражняване на правото от наличие на механизми за
ефективно взаимодействие между органите и клоновете на
държавната власт;
 зависимост на упражняване на правото от нивото на поляризация и
конфликтност в обществените отношения.
13. Необходимостта от осигуряване на непрекъсната взаимовръзка на
правото и публично-властните отношения води до необходимостта от развитие на
специфична система за динамичен баланс в правното регулиране на публичновластните отношения. Съотношението между динамиката на развитието на
публично-властните отношения и промените в системата на правното регулиране

трябва да има формата на баланс, тъй като заплаха за формиране на Украйна като
правна държава е девалвация на обществената и правната стойност на правото и
закона, превръщането им в обект на постоянни промени и инструменти за
удовлетворение на текущите политически интереси.
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