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I.АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА РАЗРАБОТВАНИЯ В ДИСЕРТАЦИЯТА
ПРОБЛЕМ

Представените ми за рецензия автореферат, дисертационен труд с 
публикации, както и заповедите по процедурата са законно изпълнени.

Дисертационната работа е обсъдена и изпратена за защита пред научно 
жури в катедра”Администрация,управление и политически науки”,факултет 
„Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец 
Храбър”,гр.Варна.



Общият обем на дисертационната работа е 338 страници. 
Дисертационната работа се състои в увод, четири глави, заключение, списък с 
използвана литература(316 названия).

Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни 
параграфи,които съдържат резултатите на проведените изследвания и 
позволяват да се проследи логическо-структурната схема на излагане на 
материала.Основният текст съдържа 53 фигури и 69 таблици.

Дисертацията е самостоятелно изпълнена научна работа, където са 
представени авторския подход за решаването на актуалния научно-практически 
проблем на държавното управление на устойчивото развитие на националната 
социално-икономическа система, научно-методическите подходи и 
практическите препоръки за формирането на механизма на държавното 
управление на устойчивото развитие на социално-икономическа система на 
Украйна.

Получените научни резултати принадлежат лично на автора.От научните 
работи,публикувани в съавторство.са използвани само онези идеи,които са 
получени в резултат от индивидуалните изследвания и са конкретизирани в
списъка на публикациите.

Авторът на дисертационната работа има научна степен „кандидат на 
икономическите науки”, работи като преподавател във Висшата Бизнес школа - 
National Louis University (NLU) в Нови Сонч (Полша).

Преценката ми е,че дисертационният труд в обем,структура и качество 
отговаря на изисквнията на процедурата по закон.

II.ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА КАНДИДАТА

Кандидатът правилно е формулирал целта,обекта и предмета на 
изследването,а именно:

Целта на дисертационната работа е обобщението на теоретическите 
положения, разработка на теоретическите положения,разработка на научно- 
методически подходи и методи,както и практически препоръки в сферата на 
формиране на ефективен механизъм за държавно управление на устойчивото 
развитие на националните социално-икономически системи.

Обект на изследването -  процесите на управление на устойчивото 
развитие на националните социално-икономически системи.

Предмет на изследването -  съвкупност от теоретико-методологически 
основи,методически положения и практически препоръки в сферата на 
формиране механизма на държавно управление на устойчивото развитие на 
националните социално-икономически системи,което го довежда до основните 
научни резултати от изследването.

2.1. НАУЧНИ ПРИНОСИ
Характерът на приносите е доказване с нови средства на съществени 

нови страни в съществуващи научни проблеми и теории.
Би могло да се приемат следните приноси:
> Теоретически е обоснована нова цялостна концепция за държавна
политика за управление на устойчивото развитие на националните
социално-икономически системи на Украйна.



> Формиран е сценарийният метод за изграждане на нова инвестиционна
политика на държавата Украйна, за обезпечаването на устойчиво
развитие,чрез допълнителни финансови ресурси.

2.2. НАУЧНО ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
> Обоснован е методическия подход за изграждане на икономико- 

математическия модел за управление на устойчивото развитие на 
националните социално-икономически системи на Украйна.

> Обоснована е методика за оценка на устойчивото развитие и 
усъвършенстване на системата за енергийна сигурност на Украйна.

> Предложен е двустепенен механизъм за стимулиране на икономическия 
ръст в Полша.

2.3. ПРИЛОЖНИ
> Доказано е,че перспективите за икономическа интеграция на Украйна в 

Европейския съюз на дадения етап е невъзможна.
> Установено е наличието на значителни диспропорции в социално- 

икономическото развитие на страните, формиращи регионалното 
интеграционно обединение на Европейския съюз.

> Видимо приносите са лично дело на докторанта и са свързани с 
представените публикации.

Ш. АВТОРЕФЕРАТ.
Авторефератът е направен съгласно изискванията на закона за 

развитие на академичния състав в РБ и Наредбата за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор на науките" във ВСУ 
„Черноризец Храбър". Съдържа всички постановки и изисквания на Закона
и Наредбата.

IV. КРИТИЧНИ ОЦЕНКИ, ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Бих направил следните по-съществени бележки и препоръки към 
дисертацията на д-р Артем Степочкин,които целят да го подпомогнат в по
нататъшната му научна работа.

> В дисертационният труд,докторанта излага тези и становища,без да 
прави свой коментар и съображения.В тази насока бих препоръчал по- 
осезаемо систематизиране на авторските позиции,формулиране на 
конкретни становища,базирани на конкретни условия и специфика.

> Не става ясно (с документи,отзиви и др.) има ли икономически ефект от 
апробирането на научните постижения в труда.

> С оглед представената публикационна активност на д-р Степочкин,си 
позволявам да му препоръчам продължавайки изследователската си 
дейност,да публикува в повече научни списания с висок научен фактор след 
стилов редактор и добре аргументирани научни факти.

> Да извършва публикациите си след добър литературен обзор по 
поставения проблем, като спазва правилата за цитиране.



V.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение считам,че представения за рецензиране 

материал,отговаря на основните изисквания за този вид документация.
Имайки предвид цялостната дисертационна работа, посочените приноси 

и възможността им за практическото им приложение си позволявам да 
предложа и да препоръчам на Уважаемото жури да присъди на д-р Артем 
Игоревич Степочкин научната степен „ДОКТОР НАУКИТЕ” по професионално 
направление 3.7.Администрация и управление и докторска програма: 
„Организация и управление извън сферата на материалното 
производство” .
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