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Докторска програма „Социално управление“
Автор на дисертационния труд: Йордан Павле Горчев
Тема на дисертационния труд: “Трансформация на системата на

икономически интереси на индивида в контекста
на съвременното социално-икономическо
развитие”

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по
защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 87/05.02.2018 г. на Ректора на
ВСУ „Черноризец Храбър“.

1. Информация за дисертанта

Дисертантът Йордан Горчев се е обучавал по докторска програма на

самостоятелна подготовка към катедра „Администрация, управление и

политически науки“ на ВСУ по научна специалност „Социално управление”, в

професионално направление 3.7„Администрация и управление“.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Представеният за защита дисертационен труд е с обем 196 страници и се състои

от увод, 3 глави, заключение, списък на използваната литература и приложения.

Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи. В

основния текст се съдържат 6 таблици и 2 фигури.

Авторът познава и коректно използва научна литература в областта на

изследваната проблематика. Дисертационното му изследване е осъществено въз

основа на анализирани и проучени 227 заглавия

В увода убедително се защитава актуалността на дисертационното

изследване, която се обуславя от факта, че изясняването на същността на понятието
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„индивид“ през призмата на социално-икономическото му съдържание и

разкриването на спецификата на реализацията на индивидуалните икономически

интереси в условията на формиране на съвременната икономика

Коректно са формулирани обекта и предмета на изследването. В увода на

дисертационния труд авторът посочва обхвата на проучванията, които са насочени

към обосноваване на увеличаването на ролята на индивида, формирането на

социални императиви на икономическото развитие на националното стопанство не

се явява прерогатив на отделна държава, а действа като световна тенденция,

отразяваща общия характер на еволюцията на човечеството.

Като основна изследователска хипотеза авторът посочва твърдението, че

„Качествените промени в развитието на социално-икономическите отношения

налагат съответна трансформация на системата на икономически интереси на

индивида, която включва в себе си сложна съвкупност на лични икономически

интереси, а също така и различни форми на проявление на групови и обществени

икономически интереси, на които индивидът е изразител”. От тази позиция, са

формулирани основната цел и задачи в дисертацията са насочени към

идентифициране съвременни противоречия в реализацията на системата на

икономически интереси и разработване направления за осигуряване на

трансформация на системата на икономически интереси на индивида, адекватна на

процесите на формиране на съвременната икономика.

Коректно е представена използваната методология на изследването.

В структурно отношение дисертационния труд е добре балансиран, ясно е

разграничено теоретичното изложение и емпиричния анализ. Текстът е подходящо

оформен в редакционно и стилово отношение.

Въз основа на това, считам, че представеният за становище дисертационен

труд и автореферат, както и свързаните с труда научни публикации са резултат от

самостоятелно научно изследване.

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
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Разгледаната от дисертанта проблематика свързана с теоретично и

практическо доразвиване на теоретичните виждания за индивида – като субект на

икономически интереси, а също така и във формулиране на препоръки за

формиране на условия за трансформация на значението на индивида в

съвременните икономическите отношения и адекватна на тях реализация на

неговите икономически интереси, които всъщност очертават приносите на

дисертационния труд. Сред тях бих откроила:

• На основата на анализ на съвременните разбирания за икономическото

съдържание на категорията „индивид“ е доразвито съществуващото знание

и е предложена актуализирана авторова дефиниция на това понятие;

• Изведени са авторови виждания за характера на взаимовръзките,

определящи реализацията на икономическите интереси на индивида в

съвременните реалности. Доказано е, че повишаването на индивидуалната

свобода в процеса на производство води до трансформация на системата на

икономически интереси на индивида, която се проявява в: перманентна

диверсификация на икономическите интереси и разширяване на техния

индивидуализиран компонент; подчиняване на колективните и обществените

икономически интерес  на индивидуалните икономически интереси.

• Аргументирани са приоритетни направления (икономически, социални,

институционални) и е предложен комплекс от мерки, насочени към

понижаване на влиянието на иманентни противоречия и редуциране на

причините за възникване на трансцендентни противоречия при

трансформацията на сложната система на икономическите интереси на

индивида, реализацията на които се явява едно от съществените условия за

управлението и функционирането на  съвременната икономика.

4. Оценка на публикациите по дисертацията
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По темата на дисертационното изследване авторът е публикувал 8 научни

разработки, в това число 3 статии в списания и една монография.

5. Оценка на автореферата

В автореферата на дисертационния труд са отразени коректно основните

резултати и научни приноси. Същият е оформен, съобразно изискванията на

ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение.

6. Критични бележки и препоръки

В хода на дисертационното изследване в качеството си на научен

ръководител съм предлагала на автора редица корекции, предложения и препоръки

за усъвършенстване на разработката, с които авторът се е съобразил напълно.

7. Заключение

Представеният за защита дисертационен труд има характер на завършено

научно изследване. Това ми дава основание за положителна оценка на

дисертационното изследване, което отговаря напълно на изискванията на Закона за

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото

приложение.

С убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд и предлагам

на членовете на почитаемото Научно жури да присъдим на Йордан Павле Горчев

образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социално

управление” в професионално направление 3.7. “Администрация и управление“.

06.03.2018 г. Изготвил становището:……………………….

(доц. д-р Светла Михалева)
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