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Дисертационният труд, в обем 466 страници, се състои от 

встъпление, пет глави, заключение, списък на използованата 

литература и приложения. Съдържанието на главите е 

разпределено в отделни точки, които завършват с конкретни 

изводи. Основният текст съдържа 37 таблици, 79 илюстрации и 17 

формули. Списъкът на използваните литературни източници 

включва 329 заглавия на украински (164), български (11), руски 

(87) и английски (67) език. 

Дисертационният труд е обсъден в катедра «Администрация, 

управление и политически науки» и хабилитационния съвет на 

факултета «Международна икономика и администрация» към 

Варненския Свободен Университет «Черноризец Храбър». 

Авторът на дисертационния труд притежава научна степен 

кандидат на икономическите науки, научно звание доцент, работи 

на длъжност доцент в катедрата по социално дело, социална 

педагогика и социология към Херсонския държавен университет (г. 

Херсон, Украйна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 

открито заседание на научното жури на 17.07.2017 г. в 14.00 часа в 

заседателната зала на Ректората на ВСУ «Черноризец Храбър». 

С материалите, представени по защитата, можете да се 

запознаете в кабинет ___, катедра «Администрация, управление и 

политически науки» на факултет «Международна икономика и 

администрация» към Варненския Свободен Университет 

«Черноризец Храбър» или в сайта www.vfu.bg в раздел 

«Докторантура». 
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 
1. Въведение. Насочената срещу Украйна военна агресия и 

критичната външна зависимост на националната икономика 
изискват изграждането на пътища за идентифициране на нашата 
държава като равноправен независим партньор на световната сцена. 
Заедно с това, доколкото нашата страна не е член на международни 
системи за колективна отбрана, тя е длъжна да се опира на 
собствените си сили, сама да осигурява националната си сигурност 
и отбрана. В този смисъл, важно значение придобива транспортният 
потенциал, чието ниво се определя от ефективността на използване 
не само на наличните физически ресурси, а и съвкупните 
пространствено-времеви възможности на родната транспортна 
сфера. Към днешна дата транспортно-комуникационната система се 
явява едва ли не единственият сектор от националната стопанска 
система, който е способен без съществени капиталовложения, да 
стане катализатор на социално-икономическия растеж, а така също 
и инструмент за постигане на самодостатъчно и безопасно ниво на 
развитие на Украйна. 

2. Актуалност на темата на изследване. Украйна има 
всички основания да разчита на уникалното си географско 
разположение и наличния транспортен потенциал за получаване на 
всички преимущества, в това число и на сравнителна тежест на 
ограничения доход от транзита и експорта на услуги. Опирайки се 
на представените обстоятелства, възниква насъщната необходимост 
от решения на съвкупността от управленческо-икономически 
проблеми за реализация на гео стратегическите възможности в 
транспортната сфера на Украйна като транспортно-комуникационен 
мост между Европейския Съюз и Източна Азия. 

Проучването на общественото мнение относно 
необходимостта от формиране на цялостен концептуален модел за 
постигане на икономическа самодостатъчност по пътя на 
активизиране на задействане на «точките на растеж», какъвто може 
да стане родната транспортно-комуникационна система, 
актуализира провеждането на задълбочени научни изследване. 
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На изследването на различните аспекти на функционирането 
на транспортните системи в регионите, страната и в света като цяло, 
са посветени трудовете на родни и чужди учени, сред които: Бойко 
А., Бакалова В., Брешков И., Василев Е., Винников В., Зайончик Л., 
Захарова О., Зорина О., Котлубай А., Колев К., Кошевой С., 
Кудрицкая Н., Ложачевская А., Макогон Ю., Михайлеченко К., 
Могилевкин И., Николова Х., Пащенко Ю., Пепа Т., Първанов Х., 
Плужников К., Прейгер Д., Рыбчук А., Сандакова Н., Симеонова С., 
Сыч. Е., Хабутдинов Р., Цветкова С., Цветов Ю., Чернюк Л. и 
други. Впрочем, болшинството от теоретични и практични 
изследвания не обхваща новите пространствено-времеви измерения 
и възможности на съвременните системи за превоз на товари и 
пътници.  

Научното разглеждане на компонентите на такова цялостно 
комплементарно образувание в пространствено-времевия 
континиум като транспортно-комуникационната система е отразено 
в научните трудове на съвременни учени като Ш. Ахметова, К. 
Ахметов, А. Горбунов, И. Годя, С. Комилов, С. Кожабекова, Л. 
Пяткина, М. Тюльпаков и др. Заедно с това, поради състоянието на 
обобщаващата теоретико-методологическа и практическа трудност 
на тази тема, изследването се намира на начален етап. 

Проблемите на икономическата самодостатъчност винаги са 
се намирали в центъра на внимание на учените в различни области 
на познанието в миналото и настоящето. На теоретико-
методологическите основи и практическите препоръки за 
осигуряване на самодостатъчно ниво на развитие са  посветили своя 
научен потенциал такива учени като: М. Беляев, Е. Буран, Ф. 
Бродель, П. Годфри, Р. Дуламбаева, А. Егиазарян, Е. Зорина, В. 
Иноземцев, Ю. Молодожен, С. Осадчук, Т. Парсонс, М. Петрович, 
А. Поручик, Е. Райнерт, Ж. Стиглиц, С. Сулакшин, Х. Такишо, В. 
Трофимова, Р. Челлен, Т. Шерстянкина и др. Въпреки това, 
условията на нашето време обуславят преосмислянето на 
многоизмерното явление самодостатъчност в плоскостта на 
безопасното развитие на социално-икономическата система. 

Затова, комплексното изследване на самодостатъчното 
развитие на транспортно-комуникационната система е актуално 
както в теоретически аспект, така също и от гледна точка на 
използването на неговите резултати в практиката. С това се 
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обуслява избора на темата на дисертационния труд, определени са 
неговите цели и задачи. 

3. Обект и предмет на изследването. Обект на изследването 
се  явява процесът на самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система на Украйна.  

Предмет на изследването са теоретическите, методологически 
и практически аспекти на осигуряването на самодостатъчно ниво на 
развитие на родната транспортно-комуникационната система в 
системата на съвременните обществени отношения. 

Обхвата на изследването е в два аспекта: 
- времеви – изследването използва данни от 2000 г. до 2014 г.; 
- пространствен – обхваща територията на Украйна. 

4. Изследователски проблем. В периода на 
предизвикателствата на глобализацията и макроикономическата 
стагнация, необходимостта от признаване на транспортно-
комуникационната система като приоритетна сфера, способна да 
генерира прираст на брутен вътрешен дохода в бюджета на държавата 
и да стане един от главните инструменти за осигуряване на 
национална самодостатъчност, а значи и сигурност, се явява 
стратегически значима. 

5. Авторска теза. Като авторска теза в дисертационния труд се 
явява съждението за това, че процесът на самодостатъчно развитие има 
сложен, комплексен характер и се нуждае от държавно регулиране. В 
качеството на стратегическа цел на социално-икономическото 
развитие на Украйна авторът счита че е необходимо да се признае 
преходът към самодостатъчен тип възпроизводство, т.е. опиране на 
собствените сили. Изследването на съвременното състояние и 
условията за развитие на родната транспортно-комуникационна 
система създават предпоставки за формирането на съвкупност от 
методологически принципи, методически и практически препоръки за 
осигуряване на икономическа самодостатъчност за сметка на 
използването на нейните функционални, инструментални качества и 
ресурси. 

6. Цел и задачи на изследването. Цел на изследването се явява 
обосновката на теоретико-методологическите, научно-методически и 
приложни основи на управлението на процесите на самодостатъчното 
развитие на транспортно-комуникационната система.  

Съгласно поставената цел в дисертационния труд са 
формулирани следните задачи: 
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- определяне и анализиране на теоретическия конструктивен 
смисъл на самодостатъчността в миналите исторически периоди и като 
основа за ефективното развитие в бъдеще; 

- анализиране на концептуалните подходи за изследване на 
самодостатъчността като инструмент за безопасното развитие на 
социално-икономическата система в съвременните условия; 

- определяне на методологическите основи на транспортно-
комуникационната система в контекста на самодостатъчното развитие, 
а така също и разкриване на нейните функционални качества; 

- извършване на диагностика на състоянието на транспортно-
комуникационната система на Украйна за периода 2000-2014 г., а така 
също и разкриване на резервите на повишаване на ефективността на 
нейното функциониране; 

- разработване и одобряване на методика за определяне на 
нивото на икономическата самодостатъчност на транспортно-
комуникационната система; 

- разработване на механизъм за държавно стимулиране на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система; 

- определяне и обосновка на значението на транспортната 
сигурност като фактор за самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система и разработване на механизъм за 
осигуряване на самодостатъчност; 

- разкриване на ролята на информационната съставляваща в 
самодостатъчното и безопасно развитие на транспортно-
комуникационната система и обосновка на икономико-управленческия 
механизъм за осигуряване на защитата на критични елементи; 

- осъществяване на прогноза за самодостатъчното развитие на 
транспортно-комуникационната система до 2026 г., която в рамките на 
целите на държавното регулиране може да бъде приета при 
формирането на програмните документи за стратегическото развитие;  

- разработване на стратегия за самодостатъчното развитие на 
транспортно-комуникационната система, а така също и обосновка на 
механизмите и инструментите за нейната реализация.  

7. Методология на изследването. Като методологическа 
основа на изследването са послужили трудовете на водещи 
украински и чуждестранни учени, посветени на проблемите на 
самодостатъчното и безопасно развитие, а така също и на въпросите 
свързани с формирането на стратегии за повишаване нивото на 
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икономическата самодостатъчност на транспортната сфера в 
Украйна. 

За тази цел са използвани общоприети научни методи за 
провеждане на изследването (историзъм, диалектика, анализ, 
синтез, теория за системите, аналогия, индукция, дедукция) и 
специални методи (синергия, стратегически анализ, комплексен и 
интегративен подход, структурно-функционален, информационен, 
технически, методи за икономико-математически анализ и 
моделиране, методи за сравнителна оценка, изграждане на 
класификации, оптимизация на пределните величини, корелация и 
регресия.  

В основата на изследването лежат най-важните постановки на 
съвременната икономическа теория, обобщението на опита на 
украинската и чуждестранна практика в ефективното развитие на 
транспортно-комуникационната система, основана н прогресивни 
технологии и при активното посредничество на държавата. 

8. Ограничения на изследването. Ограниченията, които 
излизат извън рамките на дисертационното изследване, включват в 
себе си следните въпроси:  

- изследването не обхваща анализа на статическите данни за 
2015-2016 г., вследствие отсъствието на обнародвана отчетна 
информация за дейността на системата на транспорта и 
комуникации на Украйна на интернет-сайтовете на съответните 
министерства и ведомства; 

- извън изследването останаха аспектите на управление на 
системата за предотвратяване на опасностите и заплахите за 
самодостатъчното и безопасно развитие на социално-
икономическата система; 

- извън зоната на изследване остана сферата на организацията 
на структурата на държавния апарат за осигуряване и управление на 
самодостатъчното развитие; 

- изследването не е съсредоточено върху въпросите за 
осигуряване на транспортна самодостатъчност на регионите; 

- извън обхвата са останали въпросите за разработване на 
методическа система за оценка на функционирането на 
пространствено-времевите социално-икономически системи; 

- в труда не е фокусирано внимание върху разработването на 
комплексен механизъм за осигуряване на информационната 
сигурност на Транспортно-комуникационната система на Украйна. 
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ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
ТРУД 

 
Структурата и обемът на дисертационния труд определят 

целите, задачите и логическата последователност на изследването. 
Дисертационният труд се състои от увод, пет раздела, 

заключение, списък на използваните източници и приложения. 
Пълният обем на дисертационния труд съставлява 466 страници 
печатен текст, основното съдържание е изложено на 416 страници. 
Дисертационният труд съдържа 37 таблици на 39 страници, 79 
рисунки на 79 страници и 4 приложения на 15 страници. Списъкът 
на използваните източници наброява 329 заглавия на 34 страници. 

Структура на дисертационния труд: 
ВСТЪПЛЕНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ 

ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА САМОДОСТАТЪЧНОТО 
РАЗВИТИЕ 

1.1. Самодостатъчността като теоретико-методологическа 
основа за ефективното развитие 

1.2. Самодостатъчността като инструмент за управление на 
безопасното развитие на социално-икономическата система в 
условита на глобальни екстерналии 

1.3. Концептуални подходи за изследване на развитието на 
транспортно-комуникационната система като инструмент за 
постигане на икономическа самодостатъчност 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО 
НА ТРАСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА В 
КОНТЕКСТА НА САМОДОСТАТЪЧНОТО РАЗВИТИЕ 

2.1. Параметрична идентификация на транспортно-
комуникационната система 

2.2. Морфогенезис на транспортно-комуникационната 
система 

2.3. Функционален анализ на транспортно-комуникационната 
система  

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА НА САМОДОСТАТЪЧНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННАТА 
СИСТЕМА НА УКРАЙНА И МЕХАНИЗМА ЗА НЕГОВОТО 
СТИМУЛИРАНЕ 
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3.1. Оценка на развитието на транспортно-комуникационната 
система на Украйна и диагностика на нивото на неговата 
самодостатъчност 

3.1.1. Съвременното състояние на транспортно-
комуникационната система на Украйна 

3.1.2. Диагностика на нивото на самодостатъчност на 
транспортно-комуникационната система. Баланс на 
самодостатъчността 

3.2. Анализ на факторите и резервите за самодостатъчното 
развитие на транспортно-комуникационната система 

3.3. Комплексен механизъм за самодостатъчното развитие на 
транспортно-комуникационната система в системата на държавно 
стимулиране 

РАЗДЕЛ 4. ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА 
СИГУРНОСТ В САМОДОСТАТЪЧНОТО РАЗВИТИЕ НА 
ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА 

4.1. Транспортната сигурност като фактор за 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система 

4.2. Информационната сигурност като основа за националната 
транспортна сигурност: нейната същност и организационно 
осигуряване 

4.3. Механизъм за резистентност в системата на осигуряване 
на транспортна сигурност 

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА 
САМОДОСТАТЪЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНО-
КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА 

5.1. Формиране на модел за самодостатъчното развитие на 
транспортно-комуникационната система 

5.2. Концептуални основи на формироването на стратегия за 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система 

5.3. Управление на реализацията на стратегията за 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система на Украйна 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  



10 

ІІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
ТРУД 

 
Във встъплението са представени актуалността, предмета, 

обекта и обхвата на дисертацията, целта, задачите и методологията 
на изследването, а така също и обоснованото теоретическо и 
практическо значение на получените резултати.  

В първия раздел «Теоретико-методологически основи на 
изследването на самодостатъчното развитие» е разкрита 
същността на самодостатъчността; определени са теоретическите 
основи на самодостатъчното развитие; обосновано и 
инструменталното качество на самодостатъчността в безопасното 
развитие на социално-икономическата система, интегрирани са 
концептуалните подходи за развитието на транспортно-
комуникационната система в контекста на развитието на 
глобализационите процеси и еволюцията на самодостатъчността. 

В първа точка «Самодостатъчността като теоретико-
методологическа основа на ефективното развитие» е представен 
диахронален анализ на самодостатъчното развитие, обосновани са 
същностните характеристики на икономическата самодостатъчност. 

Анализът на научните трудове по проблема за 
самодостатъчността свидетелства за това, че в съвременната наука 
даденият фактор няма всестранна оценка, неговата рефлексия се 
свежда основно до категорийния анализ. Множество неясности 
извикват отсътствието на систематизиран опит, подреждането на 
организацията на икономическите, политически, социалните 
съставки на самодостатъчността, която формира едноизмерно 
представяне на това явление. Освен това, сред учените се 
наблюдава объркване и подмяна на понятието «автаркия» с 
понятието «самодостатъчност». 

В архаичната плоскост съдържанието на автаркията, като 
самодостатъчност на икономическата система, определяне на 
способа за нейното съществуване и развитие изключително на 
основата на вътрешни източници и ресурси. По наше убеждение, 
отъждествяването на съдържанието на понятията «автаркия» и 
«самодостатъчност» е погрешно. В края на краищата, автаркията по 
своята същност отрича условията на пазарната икономика, затова не 
може да отрази цялата гъвкавост, полифоничност на процеса на 
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развитие на социално-икономическата система в условията на 
глобализация. Поради тази причина, обективно условие за 
признаването на определена икономическа система е достатъчно 
наличието на конкурентна среда както външна, така и вътрешна, в 
рамките на която функционира поредица от еднородни структурни 
елементи на такава система в границите на определени параметри. 

Всестранните изследвания по въпроса за параметризация на 
самодостатъчността доведоха до откриването на нейната връзка с 
целоста, което позволи представянето й в следния вид: 

 
           (1) 
 
Целостта и самодостатъчността определят горните и долни 

граници на всяка произволна система. Като количествена 
характеристика често се използва пропорцията 1/3:2/3, която 
означава, че всяка произволна система ще бъде самодостатъчена, 
ако от цялата съвкупност на целевите функции на системата 2/3 от 
тях системата реализира напълно самодостатъчно. Значи 
«коридорът на самодостатъчност» представлява от 2/3 до 1. 

Изхождайки от гореизложеното, следва, че 
самодостатъчността по своята епистемологична същност се явява 
производна  от автаркията, което доказва необходимосттта от 
нейното изследване от две гледни точки: на статиката и динамиката. 
В статиката самодостатъчността се проявява като инструмент за 
икономическото развитие, а в динамиката - като индикатор, 
демонстриращ състоянието на системата, който отразява в коя 
точка между двата полюса - отворена икономика и автаркия – се 
намира конкретната социално-икономическа система от гледна 
точка на тенденциите в развитието. 

Методологическият ключ към конкретизирането на 
разбирането за самодостатъчност на социално-икономическите 
системи, определянето на нейната вътрешна природа се състои в 
разработената от нас класификационна структура. 

Затова, в дисертацията е представена класификация на 
самодостатъчността относно: общественото подобряване на 
институционалната среда, субекта, сферата на осигуряване, средата 
на функциониране, потенциала на самодостатъчност, еволюционния 
произход, признака на разномерност, обема, характера на 

Цялост = - 
1 

1 Самодостатъчност 



12 

регулиране, механизма на управление, нивото на конкуренцията, 
целите за постигане, етапите на развитие, безопасността на 
развитието, развитието на йерархическите нива на социално-
икономическата система, рисковете в развитието, ефективността, 
икономическото поведение, перспективите за развитие, прогнозата 
за развитие, времевият хоризонт за планиране, резултатността. 

 
 

Гр. 1. Съотношение между автаркията и самодостатъчността в 
процеса на еволюционното развитие на социално-

икономическите системи 
 
В контекста на проведеното изследване самодостатъчността 

придобива някаква мозаечност и може да бъде представена като 
многоаспектен естествено-исторически процес на установяване и 
развитие на цялостните социално-икономически структури и 
връзки. В силата на икономикоцентричност на съвременния свят 
като двигател на самодостатъчената социално-икономическа 
система може да се счита именно икономиката, а като главна цел – 
удовлетворяването на растящите потребности на субектите на 
всички йерархически нива в националните системи. 
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В пълна мярка това доказва, че икономическата национална 
самодостатъчност се явява категория на държавно ниво. В 
макроикономическо отношение тя означава възможност на 
държавата да осигури общественото възпроизводство за сметка на 
традиционно самодостатъчените източници на собствени ресурси, 
достатъчни за изпълнението на нейните функции, удовлетворяване 
на потребностите на населението и изпълнение на съществуващите 
задължения към други държави.  

 

 
Гр. 2. Нива на самодостатъчност и субекти на социално-

икономическата система 
 
Процесът на самодостатъчното развитие на социално-

икономическата система може да се разглежда като последователна 
смяна на състоянието на самодостатъчност на системата, всеки етап 
от която, в крайна сметка, се явява не по-лош в сравнение с 
предходния. Необходимо е да се отбележи, че условието за 
влошаване на последващото състояние, на първо място се отнася до 
икономическата съставляваща на системата, която на свой ред води 
до изменения и в социалната система. За системи, чиито стартови 
характеристики са сравнително по-ниски, един от признаците за 
самодостатъчно развитие трябва да бъде техният икономически 
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ръст, който трябва да се съпровожда не само от количествени 
изменения, но и от повишеното качествено ниво на системата. 

Обобщавайки гореизложеното, считаме, че е важно да се 
определят същностните различия на понятието «самодостатъчност» 
от понятието «автаркия» (таблица 1).  

Таблица 1 

Съществени различия между  
понятието «самодостатъчност» и понятието «автаркия» 

 

Отличител-
нии признаци Самодостатъчност Автаркия 

Основа на 
явлението 

Икономически режим; 
открита система, основана на 
баланса между ефективното 
използване на вътрешните и 
външните източници на 
функциониране 

 

Политически режим; 
система на затворено 
възпроизводство с 
минимална външна 
зависимост, предполагаща 
абсолютен суверенитет на 
основата на вътрешните 
източници 

Принадлеж-
ност към 
типа 
икономика 

Отнася се към пазарната 
икономика, характеризираща 
се с функционирането на 
механизма за свободно 
формиране на търсене и 
предлагане  

Отнася се за плановата 
икономика, 
характеризираща се с 
отсътствие на свободен 
механизъм на формиране на 
търсенето и предлагането  

Основа за 
управление 

Способност на системата 
за управление да осигури 
цялост, независимост, 
сигурност на основата на 
баланса на външните и 
вътрешните отношения  

Способността на 
системата за управление да 
осигури цялост, 
независимост, безопасност, 
на основата на 
самозадоволяване при 
покриването на 
функционалните 
потребности 
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Методи на 
държавно 
управление 

Индикативни методи Директни методи 

Свойство  Свойство на отворените 
социално-икономически 
системи, интегрирани в 
световното съобщество 

Свойство на затворените 
социално-икономически 
системи, ориентирани към 
развитие без връзка с други 
страни  

Функцио-
нална 
способност 

Способността за 
постигане на баланс при 
осигуряване разширеното 
възпроизводство и 
удовлетворяване на текущите 
социално-икономически 
потребности  

Способността за 
автономно удовлетворяване 
на текущите социално-
икономически потребности 
на установеното минимално 
ниво  

Характерис-
тика 

Латентна характеристика, 
за наличието и нивото на 
която може да се съди по 
наличието и прираста на 
вътрешния и външния 
потенциал за 
самодостатъчност 

Реална характеристика, 
която се проявява в 
реализацията на конкретни 
мерки от стратегията за 
икономическа обособеност 
и самоизолация 

  
Проведеното комплексно изследване на явлението 

самодостатъчност позволява да се направи извод за това, че 
категорията «самодостатъчност» се явява общоисторическа и 
общосоциална, която обхваща цялата история и цялото бъдеще на 
човечеството, има определящо значение за съществуването както на 
отделната личност, така и на социалните съобщества, а така също и 
на системите на всяко произволно ниво. Палитрата от научни 
трудове по проблематиката на икономическата самодостатъчност 
обхваща украинската научна школа (А. Поручника, Е. Зорину, С. 
Осадчук, Д. Тимчука, В. Трофимову, О. Шевченко, Г. Феденко и 
др.), западноевропейската (Пола. С. Годфри), представителя на 
Полша (Г. Колодко), Беларус (М. Петровича), руската (С. Анчукова, 
М. Беляева, О.И. Боткина, О.И. Гуленка, С. Сулакшина, Т. 
Шерстянкиной, А. Яцько и др.), учени от Армения (А. Егиазаряна), 
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Казахстан (Р. Дуламбаевой), Киргизстан (А. Атамбаева), Япония (Х. 
Такишо) и др. В дисертацията се обобщават теоретическите 
възгледи на посочените учени в раздела на отрасловия, регионален, 
ресурсен и управленчески научен подход, а така също е представена 
и тяхната систематизация (гр. 3). 

 
 

Гр. 3. Взаимосвързаност и граници на теоретическото 
обобщение на съдържанието на «икономическата 

самодостатъчност» в ракурса на научните подходи 
 
По този начин, историко-еволюционният подход към анализа 

на развитието на автаркическите системи позволява да се направи 
извода, че политиката на автаркия – това е установяване на 
изолация на страната и изключването й от световните 
икономически връзки, а така също и обслужването на тази 
тенденция (ресурсно, институционално, идеологическо, 
законодателно и т.н.). Политиката на самодостатъчност, на свой 
ред, е насочена към осигуряване на избрана траектория на развитие 

Ресурсен подход: 
А. Поручник, Е. Зорина, С. 

Анчуков,  
О. Боткин, О. Гуленок,  

Пол С. Годфри 

Регионален 
подход: 

Ю.Абрамов,  
А. Андрюхин,  

О. Бондаренко,  
С. Дохолян,  

В. Петросянц,  
Т. Шерстянкина 

Управленчески подход: 
А. Атамбаев, Г. Колодко,  

А. Егиазарян, Р. Дуламбаева, С. Сулакшин,  
Х. Такишо, А. Яцько 

Отраслов 
подход: 

М. Петрович, 
Г. Феденко,  
Д. Тимчук 

 
Самодостатъчност 
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на основата на оптималното равновесие на вътрешните и външните 
ресурси в условията на отворено функциониране на социално-
икономическите системи, интегрирани в световното съобщество. 

Във втора точка на дисертацията «Самодостатъчността 
като инструмент за управление на безопасното развитие на 
социално-икономическата система в условията на глобални 
екстерналии» се разкрива характера на глобалните изменения в 
процесите на социално-икономическото развитие, обосновава се 
инструменталното качество на самодостатъчността като способ за 
адаптация към глобалните екстерналии. 

Изследването на инструменталното качество на 
самодостатъчността е невъзможно без провеждане на комплексен 
анализ на палитрата от условия за функциониране на социално-
икономическата система в условията на глобални екстерналии. В 
този контекст следва да се акцентира вниманието върху коренните 
изменения, свързани с извънредните информационно-
технологически парадигми на икономическото устройство, което 
обуславя мощния скок в развитието на информационните 
технологии през 90-те години на миналия век. В резултат на това, 
производството не само придоби нови форми на разделение на 
труда, но и напълно промени своите очертания, което придаде на 
информационно-технологическата парадигма статуса на 
фундаментална промяна, както и индустриалната революция, с тази 
единствена разлика, че основа на индустриалната революция е било 
производството и разпределението на енергията, а на 
информационните технологии – обменът на данни.  

Гореизложеното свидетелства за това, че разширяването на 
областта на електронните информационни комуникации, 
многократното увеличаване на обема на информация и численост на 
ползвателите на тази информация води от една страна до появата на 
прогресивни атрактори за развитието на социално-икономическата 
система, а от друга – съдържа в себе си многочислени опасности за 
функционирането на тази система. 

По този начин стратегическа задача на държавите в условията 
на глобална конкурентна среда и постоянен ръст на опасностите за 
националната икономическа сигурност, се състои в създаването на 
нови системни структури (функции които се базират на най-новите 
информационни технологии за пренос на данни) и съдействието на 
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същите за постигане на самодостатъчно развитие за сметка на 
привличането в тях на нови участници, което като резултат ще 
позволи абсорбирането на изолираните ресурси в този състав и 
обем, които ще способстват за постигането на хомеостаза в 
системата. 

Изхождайки от гореизложеното, може смело да се каже, че 
динамичната турбулентна информационна среда формира и 
непосредствено влияе на архитектониката на социалното и 
икономическото пространство  на националната система, прониква 
във всички звена на общественото възпроизводство, едновременно 
съдържа в себе си перспективи, потенциални възможности, а така 
също и опасности за своето развитие. Недооценяването на това 
влияние и значимост неизбежно води до ръст на ентропията и даже 
колапс в социално-икономическата система. По този начин 
динамичната турбулентна информационна среда служи като 
фундамент и играе ролята на: детерминантен лост на 
самодостатъчността, а значи и безопасното развитие на 
националната социално-икономическа система; фактора на 
формиране на нови форми на комуникативно поведение на 
субектите на социално-икономическата система, в която отсъстват 
пространствени, йерархически и времеви граници; фактора 
демаркация на сферата на управление; фактора хармонизиране на 
йерархическите нива на социално-икономическа система; 
резонатора на ентропията и/или геентропията в системата; 
производителя на новите видове и форми на организационните 
структури на субектите на социално-икономическата система; 
модулатора на адаптивните организационно-управленчески 
структури на социално-икономическата система; акцептора на 
реализацията на действията на субектите на управлението на 
социално-икономическата система; модератора на управленито на 
социално-икономическата система. 

Въз основа анализа на съвкупния научен потенциал на 
изследването на родните и чуждестранни учени в контекста на 
дадените проблеми, можем да обясним следното: вътрешната 
икономическа самодостатъчност се явява показател за хомеостазата 
на социално-икономическата система, а външната 
самодостатъчност или икономическа сигурност представлява сама 
по себе си способност на системата да взаимодейства с външната 
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среда без нарушаване на хомеостазата на последната. В пълна мярка 
това свидетелства, че хомеостатичното свойство позволява на 
социално-икономическа система да запази относително динамична 
самодостатъчност на параметрите на състава и функциите в 
турбулентна външна среда.  

Оттук произтича обосновката на автора на принципа на 
самодостатъчност, който се явява определящ и необходим за 
осигуряването на безопасността на функциониране на социално-
икономическата система. Този принцип е основан на 
експотенциалния прираст на хомеостатичните граници на системата 
с параметри на самодостатъчност при динамичното хармонизиране 
на всички нейни структурни нива. 

Обобщението на основните условия за постигане на 
самодостатъчност и осигуряване на безопасността за тяхното 
развитие ни позволи да определим нейния инструментален статус. 
Така самодостатъчността се проявява като инструмент за: постигане 
на геентропията в социално-икономическата система; 
уравновесяването на взаимоотношенията между субектите на 
социално-икономическата система; хармонизиране на структурата 
на социално-икономическата система; иновационното развитие; 
постигането на конкурентни преимущества; регулирането на 
експортно-импортната дейност; осигуряване на финансово 
равновесие; регионално хармонично развитие.  

В трета точка «Концептуални подходи за изследване на 
развитието на транспортно-комуникационната система като 
инструмент за постигане на икономическа самодостатъчност» 
представена от интегрирането на концептуалния модел на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система. 

С цел формирането на цялостен концептуален модел на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система в труда е използван интегративния подход. Именно 
интегративният подход определен от нас в качеството на основен, 
чието преимущество се състои във възможността за сумарно и 
взаимно съгласувано акумулиране на разновекторните теоретически 
подходи в едно проблемно поле. За построяването на модела в 
труда е интегрирано съчетанието на 33 подхода, условно отнесени 
към самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 



20 

система, средата за нейното формиране и функциониране, тяхното 
взаимодействие с определени позиции на всеки елемент 
(интегративна доминанта), което позволи постигането на 
кумулативен ефект за сметка на акцентирането и активизацията: 

- потенциала на транспортно-комуникационната система в 
Украйна за сметка на уникалността, неповторимостта, 
стратегическата ценност и контекстуалността на нейната 
реализация; интегралните характерни диспозиции на субектите в 
средата на транспортно-комуникационната система във въпросите 
за осигуряването на самодостатъчно и безопасно развитие; 

- самодостатъчността и намеренията за балансирано развитие 
– икономическа самодостатъчност, въпреки дестабилизиращите 
опасности и действия;  

- в тяхното взаимодействие и взаимно проникващи причинни 
линии с най-високо проявление, двуединни механизми на реагиране 
и въздействие; установяване и самопроявление, поддържане и 
самоусложняване, самоактуализация като функция на системата на 
интегрална индивидуалност, резонанса на полетата на 
самодостатъчност и безопасност на развитието в условията на 
глобални екстерналии. 

Концептуалният модел за самодостатъчното развитие на 
транспортно-комуникационната система в условията на 
глобализация можем да представим чрез триизмерно 
преобразуване:  

- оста У – диахтронален анализ на концептуалните идеи за 
развитието на системата на транспортни превози и проявата на 
нейното стратегическо значение; 

- оста Х – генезис на концептуалните възгледи за глобалния 
процес на развитие; 

- оста Z – анализ на концептуалните идеи за 
самодостатъчност и нейната роля в развитието на националната 
социално-икономическа система. 

Границите на представените зони са слабо очертани, тъй като 
стадиите на еволюция на концептуалните възгледи за всяка от осите 
са изложени с индивидуални различия. 

Обобщавайки резултатите от изследването на концептуалните 
подходи за развитие на транспортно-комуникационната система в 
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инструменталното й качество с цел постигане на икономическа 
самодостатъчност позволява да се резюмира следното:  

1) диахроналният анализ на теоретическите подходи в разреза 
на трите вектора, а именно, развитието на транспортно-
комуникационната система в цялост и нейните структурни 
съставни, самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система и развитието на глобализационните 
процеси подтвърждава значимостта на транспортната съставна в 
постигането на национална сила и могъщество; 

2) акумулираното научно наследство на междудисциплинарно 
ниво подтвърждава необходимостта от задействане на съвкупността 
от различни подходи към изследването на дадената проблематика, в 
основата на чиято конструкция трябва да се въведат: комплексния, 
синергетичен, хармонизационен и интегративен, а така също и 
други научни подходи; 

3) представената концептуална конструкция още веднъж 
потвърждава правилността на разгърнатата хипотеза – транспортно-
комуникационната система се явява трансферен фактор за 
постигане на икономическа самодостатъчност, а значи и 
национална сигурност.По този начин разкриването на теоретико-
методологическата същност на самодостатъчното развитие е 
осъществено по пътя на откриването на конструктивната разлика 
между понятията «самодостатъчност» и «автаркия»; определянето 
на параметрите и границите на «коридора на самодостатъчност»; 
разработването на класификация на самодостатъчността в профила 
на 24 признака; обосновката на инструменталното качество на 
самодостатъчността в безопасното развитиие на социално-
икономическата система; интегрирането на концептуални подходи 
за развитие на транспортно-комуникационната система в контекста 
на развитието на глобализационните процеси и еволюцията на 
самодостатъчността в триизмерния концептуален модел. 

 
Във втория раздел на дисертационния труд «Методология 

на функционирането на транспортно-комуникационната 
система в контекста на самодостатъчното развитие» е 
представена параметричната характеристика на системата на 
транспорта и комуникациите в Украйна, разкрити са особеностите 
на нейното формиране и функциониране. 
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Първа точка «Параметрична идентификация на 
транспортно-комуникационната система» е посветена на 
въпросите свързани с формирането на транспортно-
комуникационната система на Украйна и анализа на нейните 
параметри. 

Параметричната идентификация на транспортно-
комуникационната система е представена с общото описание на 
обекта на анализ и неговите специфични свойства. По този начин 
транспортът се явява един от най-крупните системообразуващи 
отрасли, има тесни връзки с всички елементи на икономиката и 
социалната сфера. По отношение на по-нататъшното  развитие на 
страната, разширяването на нейните вътрешни и външни 
транспортно-икономически връзки, ръста на производство и 
повишаването на жизнения стандарт на населението, значението на 
транспорта и неговата роля в качеството на системообразуващ 
фактор ще бъде само времето. В контекста на нашето изследване 
следва да обобщим, че системата на транспорта и комуникациите – 
това е структурна съставляваща на националната социално-
икономическа система с всички произтичащи от това особености и 
закономерности на нейното развитие. 

Гореспоменатите особености на функционирането на 
транспортната сфера, оценката на нейната значимост се 
потвърждава от това, че както за Украйна, така и за другите развити 
държави по света, транспортът се явява базов отрасъл от 
националната икономика, важна съставна част от производствената 
и социална инфраструктура. 

Следва да се отбележи, че ускоряването на темповете на 
иновационното развитие, перманентното нарастване на 
иновационния потенциал и механизмите за неговата реализация 
стимулираха уплътняването на световното комуникационно 
пространство и промениха паритета на икономическите отношения 
в цивилизационното пространство. Сега техническият фактор се 
явява детерминанта на съвременното развитие. Очевидно, 
техногенното развитие играе ролята на катализатор на бавните 
и/или радикални (революционни) преобразувания на различните 
видове социално-икономически системи. Тоест, наблюдаваме 
постепенен «процес на насищане» на технико-технологичната 
платформа на социално-икономическите системи, тъй като в 
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еволюцията е заложен принципът на «перманентното подобряване». 
Не представлява изключение системата на транспортните превози 
на стоки и пътници в различна степен на агрегация в по-голяма 
степен за сметка на стремителното развитие на 
инфокомуникационните технологии. В този случай, именно 
транспортният сектор на икономиката се явява един от най-
главните производители и реципиенти на процесите, а така също и 
на технологичните иновации. Нещо повече, наблюдаваме 
увеличаване на значението на инфокомуникационната 
съставляваща: тя се явява едновременно и неотменим елемент от 
транспортирането (производствения процес), и елемент от 
обслужването на този процес (услугата). По този начин, очевидна се 
явява органичната интегрираност на системите за информация и 
комуникация в системата на транспортните превози. Игнорирането 
на този фактор в условията на съвременните екстерналии и 
съсредоточаването на вниманието само върху транспортната 
съставляваща на системата не отразява в пълна степен тяхното 
кохерентно единство.  

В труда е представено разбирането на категорията 
«транспортно-комуникационна система», което включва две 
трактовки. Отчитайки  концептуалните уточнения и 
методологическите резерви, както и реалностите в съвременния 
свят, краткото съдържание на транспортно-комуникационната 
система може да се разкрие по следния начин: транспортно-
комуникационната система – това е система от механизми и 
институтуции, осигуряващи организацията на транспортните 
превози, способ, чрез който се решава проблемът с осигуряването 
на транспортни ресурси и се постигат  съответните цели на 
самодостатъчното развитие. 

Ако се прибегне до по-голяма детайлизация и едновременно с 
това мащабност, а така също и отчитане на особеностите на 
възпроизводствения процес, то трактовката на съдържанието на 
транспортно-комуникационната система изглежда по следния 
начин: транспортно-комуникационната система – това е изкуствена, 
особено сложна пространственно-времева, полифункционална, 
ергатична, технико-технологична, социално-икомическа и 
организационно отворена система, която: 
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- представлява сама по себе си съвкупност както от 
взаимодействащи, така и независимо функциониращи видове 
транспорт за осигуряване задоволяването на потребностите на 
населението и общественото производство в сферата на превозите; 

- служи като точка на икономическия ръст и повишаването на 
националната конкурентноспособност в условията на глобализация; 

- действа като трансферен фактор за осигуряване на 
самодостатъчното ниво на развитие на родната социално-
икономическа система; 

- инструмент за реализация на външноикономическите цели 
на развитието и икономическата интеграция; 

- фактор за резистентността в противодействието на външни 
опасности и заплахи при осигуряването на националната сигурност. 

При детайлизацията в определянето на транспортно-
комуникационната система ние сме акцентирали вниманието върху 
такава важна характеристика като темпоралността. Темпоралността 
се проявява като движение във времето, а именно възможността да 
се влияе чрез транспортните средства и инфокомуникациите върху 
времето. Оттук следва, че изпълнението от страна на транспорта на 
определени функции, които се явяват проявление на неговата 
същност, му позволява да влияе върху пространството, времето, 
развитието на икономиката и обществото като цяло. Това означава, 
че общата характеристика на изследването на съвременното 
развитие на транспортно-комуникационната система е длъжна да се 
фокусира върху следните характеристики: пространствена, времева 
и социално-икономическа.  

В труда е изследвана транспортно-комуникационната система 
като цялостно комплементарно образувание в пространствено-
времевия континиум. Средствата за връзка и комуникации заедно с 
управляемите транспортни средства образуват взаимно съгласуван 
в пространството и времето процес на транспортиране на стоки и 
пътници. Действайки като необходими комплементарни 
компоненти в този процес, те се явяват основни фактори за 
ефективността, конкурентноспособността и безопасността на 
транспортните превози. 

В началото на XXI век не може да има съмнение във 
валидността на принципа за комплементарност, който лежи в 
основата на функциониране на транспортно-комуникационната 
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система. Принципът на комплементарност ние тълкуваме като 
основен атрибутивен принцип за функционирането на транспортно-
комуникационната система, който се заключава в кохерентността, 
взаимното допълване и дифузията на инфокомуникационната и 
транспортна структура, осигуряващи корелационната връзка между 
тях в пространството и времето на основата на техните свойства. 
Под комплементарността на структурните елементи на 
транспортно-комуникационната система ние разбираме тяхното 
атрибутивно свойство да действат като обект на взаимно допълване 
и взаимно влияние в пространствено-времевия континиум. 

Новата пространствено-времева структура във вид на 
транспортно-комуникационната система се разгръща на основата на 
вече съществуваща система с включването на инфокомуникационен 
компонент, който само усилва синергетичния ефект на нейното 
функциониране. По този начин може уверено да се каже, че 
въвеждането в научния дискурс на понятиието «транспортно-
комуникационнаа система» се явява отражение на реалностите на 
съвременното развитие, което обхваща системата от отношения и 
взаимодействие на агентите в транспортно-икономическото 
пространство.  

Логиката на обединение на съставляващите на системата в 
единна транспортно-комуникационна система се състои в 
издигането й в ново качество – инструмент на 
макроикономическата политика с цел постигане на целите на по-
нататъшното развитие. Иструментализацията на транспортно-
комуникационната система е в пълна степен оправдана, тъй като, по 
наше виждане, тя благодарение на своите свойства - висока 
реактивност и приспособимост, може да преодолее ефекта на 
ригидност на икономическата система спрямо различните методи на 
въздействие на политиката на правителството. 

Транспортно-комуникационната система – това е важна част 
от непостоянното икономическо пространство на социално-
икономическата система. Единното икономическо пространство 
обхваща не само цялата територия на страната, но и 
икономическата морска акватория (териториалните води, 
икономическата зона с национални права за корабоплаване, добив 
на полезни изкопаеми от морското дъно) и въздушното 
пространство (с национални права за дейността на въздушен 
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транспорт, екологична защита и екологични квоти за водния 
басейн).  

Изхождайки от това, в труда е обоснована целесъобразността 
на внедряването в научната терминология на понятието 
«транспортно-икономическо пространство на социално-
икономическата система». Оттук, родната транспортно-
комуникационна система действа като важна съставляваща на 
транспортно-икономическото пространства на Украйна, която е 
предназначена за преобразуване на потенциалните ресурси на 
социално-икономическата система в реален път за адресно-
траекторното преобразуване на транспортните ресурси в негов 
продукт - транспортните услуги. 

Ключът към разбирането на същността на понятието 
«транспортно-икономическо пространство на социално-
икономическа система» разкрива в предложените от автора 
определения в следната редакции: 

- в широк смисъл транспортно-икономическото пространство 
– това е сфера на съгласувано взаимодействие на икономическите 
субекти на транспортно-комуникационната система в пределите на 
определена среда; 

- в тесен смисъл транспортно-икономическото пространство – 
това е многостепенна полиструктурна системна съвкупност от 
технологични, икономически и управленчески връзки, отразяващи 
взаимодействието на елементите в транспортно-комуникационната 
система в пределите на определено териториално пространство. 

Картографската характеристика на транспортно-
комуникационната система на Украйна е представена на 
илюстрация 4. Транспортно-комуникационната система на нашата 
страна включва всички видове наземен транспорт (автомобилен, 
железопътен, тролейбусен, трамваен, метро), воден транспорт 
(морски и речен), авиационен и тръбопроводен.  

Геостратегическото разположение на държавата й позволява 
да бъде преди всичко изгоден мост за транзитни превози на стоки и 
пътници между държавите на Европа, Азия и Близкия изток.  

Общата площ на Украйна, коята съвпада с границите на 
транспортно-икономическото пространство – 603,7 хиляди км², 
което представлява 5,7 % от територията на Европа и 0,44 % от 
територията на света. Явява се първата по площ страна, 
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разположена изцяло на територията на Европа. Втората (след 
Русия) по територия страна в Европа. Протежението на морската 
граница: 1355 км (по Черно море – 1056,5 км; по Азовско море – 
249,5 км; по Керченския пролив – 49 км). 

Нашата страна граничи със 7 държави: на изток и северо-
изток с Руската Федерация (1955 км по суша, морските грании в 
Азовско и Черно море не са урегулирани), на север с Белорус (1084 
км), на запад с Полша (542 км), Унгария (135 км), Словакия (98 км), 
на юго-запад с Молдова (1202 км) и Румъния (608 км по суша, 
морските граници не са урегулирани). Протежението на бреговата 
линия – 2835 км. 

Морският транспорт функционира в собствено пространство, 
чиито географски и физически свойства (незамръзващите морета 
Черно и Азовско) определят стратегията за неговото развитие и 
използване по различно предназначение (търговско, 
туристического, военно и т.н.). Болшинството от реките в Украйна 
принадлежат на черноморския и азовския басейни, които мият 
бреговете на страната от юг. Най-голямата река - Днепър, се 
простира на 981 км в пределите на Украйна, като я разделя 
наполовина. Между останалите реки се открояват Южен Буг (806 
км), Днестър (705 км), Сиверски Дон (672 км), Дунав (174 км), 
Тисса (201 км). Притокът на Висла – Западен Буг (401 км в предите 
на Украйна) принадлежи към басейна на Балтийско море.  

Параметричната характеристика на водния транспорт 
включва в себе си характеристиката на дейността морски и речен 
транспорт. Експлоатационната дължина на вътрешните водни 
пътища през 2014 г. представлява 1613 км; с превозени по нея 3145 
хиляди тона стоки. 

Анализът на параметрите на най-добре развития автомобилен 
отрасъл на транспортно-комуникационната система на Украйна 
следва да започне с дължината на автомобилните пътища, която 
през отчетния период представлява над 163 хиляди км, от които 
почти 98% с твърда настилка. По плътност на пътищата с твърда 
настилка нашата страна заема първо място сред страните от 
Организацията на независимите дължави.  
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Гр. 4. Параметрична характеристика на транспортно-комуникационната система на Украйна 
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В наши дни автомобилният отрасъл се обслужва от над 9,2 
млн. транспортни средства, в това число: 6,9 млн. леки автомобили, 
около 250 хиляди автобуса, над 1,3 млн. товарни автомобили и над 
840 хиляди мототранспортни единици. 

През територията на Украйна преминават международни 
транспортни коридори, а именно: паневропейските транспортни 
коридори №3, №5, №7 и № 9; коридорите на Организацията за 
сътрудничество на железныите пътища (ОСЖД) № 3, № 4, № 5, № 
7, № 8 и № 10; транспортният коридор Европа – Кавказ – Азия 
(ТРАСЕКА). 

Основни параметрични характеристики на железопътния 
транспорт в транспортно-комуникационната система: Украйна 
заема 6-то място в Европа и 12-о място в света по съвкупна 
дължина на съобщителните артерии; експлоатационна дължина на 
главните участъци — 22,3 хиляди км; разгърната дължина на 
участъците — 24,1 хиляди км; електрифицирани участъци — 9763 
км (63 %); средна численост на работниците в основната дейност по 
железните пътища на Украйна — 385 хиляди човека. В състава на 
Украинските железни пътища влизат: 26 дирекции за железопътни 
превози; 1614 станции; 120 основни гари; 50 локомотивни депа; 43 
вагонни депа; 13 депа за пътнически вагони; 41 отсечки за 
енергоснабдяване; 66 отсечки за сигнализация и връзки; 100 пътни 
отсечки; 33 отсечки за граждански съоръжения, парк товарни 
вагони — 132500; парк пътнически вагони — 7025; количество 
фирмени пътнически влакове — 63; парк топловози — 2447; парк 
електровози — 1547; парк електрически мотриси — 1547 секции; 
парк дизелови мотриси — 528 секции.Системата от параметри на 
авиационния отрасъл в транспортно-комуникационната система на 
Украйна включва следните показатели. Така, на територията на 
страната през отчетната година са предоставили услугата 
авиопревози 33 компании, от които 21 или 93% украински 
авиокомпании. Редовни полети от Украйна до страните по света са 
осъществили 9 родни авиокомпании и 35 чуждестранни 
авиокомпании от 29 страни. По вътрешните редовни линии 
пътнически превози между 9 града са осъществили 5 украински 
авиокомпании. Търговски рейсове за родни и чуждестранни 
авиопревози са обслужили 20 украински аеропорта.  

Параметричната характеристика на тръбопроводния 
транспорт в транспортно-комуникационната система се представя 
от характеристиката за дейността на нефтопроводната, 
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газопроводна и амонякопроводна транспортна мрежа. Системата от 
магистрални нефтопроводи на Украйна включва: 4700 км 
нефтопроводи; 51 помпени станции; 176 помпени агрегати; 11 
резервоарни парка с общ обем 1083 хил. куб. м. Пропускателна 
способност на системата: на входа – 114 млн. тона годишно; на 
изхода – 56 млн. тона годишно. 

Газотранспортната система на Украйна се състои от 
магистрални газопроводи, разпределителни мрежи, газохранилища, 
компресорни и газоизмервателни станции. Следва да се отбележи, 
че родната газотранспортна система се явява втората в Европа и 
една от най-големите в света. Системата обединяева 72 
компресорни станции (122 компресорни цеха) и 13 подземни 
хранилища с най-големия в Европа, след Русия, активен обем газ — 
над 32 млрд. м³ или 21,3 % от общоевропейския активен капацитет. 
Мрежата за подземно съхранение на газ включва четири комплекса: 
Западноукраински (Предкарпатски), Киевски, Донецки и 
Южноукраински. 

По този начин, представената оценка на параметрите на 
транспортно-комуникационната система на Украйна дава 
възможност да се оценят нейните мащаби и структура в контекста 
на общодържавното развитие. Обобщавайки всичко горизложено, 
считаме за обосновано и целесъобразно въвеждането в научния 
дискурс на понятието «транспортно-комуникационната система» с 
разширяване на параметрите на изследване на нейните структурни 
компоненти в количествено, качествено, пространствено и времево 
измерение; въвеждането в научната терминология на понятието 
«транспортно-икономическо пространство», в което функционира 
транспортно-комуникационната система като своеобразна 
«матрица» на земята, във водата и във въздуха. 

Във втора точка «Морфогенезис на транспортно-

комуникационната система» са обосновани и анализирани 
структурните елементи на транспортно-комуникационната система. 

Функционирането на икономическата система се основава на 
решенията на нейните четири задачи: производство, разпределение 
и потребление на различните блага, а така също и транспортната 
интеграция на непостоянното икономическото пространство. 
Решението на първите три задачи предшества решението на 
четвърта задача. Важността на последната е обусловена от 
съществуването на пространствено-времевите непостоянства в 
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транспортно-икономическото пространство на социално-
икономическата система. 

Всичко гореизложено позволява формулирането на целта на 
транспортно-комуникационната система – това е индивидуално-
масово и опционно (според изискванията и задълженията на 
субектите) преобразуване на потенциалните ресурси на социално-
икономическата система в реални, която може да бъде представена 
в следния вид: 
Fткс = real, Fвсэс = real: Rпн1 → Мпп1(Fтс) → Rрн1(Fмс); Rпн2 → 
Мпп2 (Fтс) →Rрн2 (Fмс), при Мпп1(Rпн1) = idem, Мпп2 (Rпн2) = 

idem, Q1(Rпн1) = idem, Q2(Rпн2) =idem,    (2) 
където, Мпп1 – масата на носителите на стокови ресурси в 

социално-икономическата система, които се транспортират 
като предмет на товарните превози; 

Мпп2 – масата на носителите на стокови ресурси на 
социално-икономическата система, които се транспортират 
като предмет на пътнически превози; 

Q1(Rпн1) и Q2(Rпн2) – съвкупността от характеристики на 
потребителското качество на носителите на потенциални 
стокови и човешки ресурси в социално-икономическата система. 

 
Обобщението на концептуалните подходи към структурната 

конфигурация, транспортно-комуникационната система на 
макрониво и собствената научна позиция относно нейната 
функционално-структурна организация се състои в обосноваване на 
целесъобразността на разделяне на три основни слоя (транспорт, 
инфраструктура, интерфейс) със съответните ешелони и модули. 
Съгласно предложената в труда структура, вертикалното разлагане 
на многостепенната йерархическа структура на транспортно-
комуникационната система трябва да включва: 

1. Функционален слой «Транспорт» (ФС1), който е 
предназначен за организационното, техническото, технологичното 
и финансово-икономическото осигуряване на процесите на превози, 
в резултат от използването на транспортни технологии при 
преобразуването на производствените ресурси на транспорта в 
продукт от дейността (транспортни услуги).  

Конфигурацията на транспортно-комуникационната система 
на слоя «Транспорт» представлява само по себе си активен 
предметно-реализиращ компонент. В нейния състав влизат 
комплексни структурни елементи - ешелони, представени от всички 
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видове транспорт: «Автотранспорт» - ФС 1.1, «Железопътен 
транспорт» - ФС 1.2, «Морски транспорт» - ФС 1.3, «Речен 
транспорт» - ФС 1.4, «Авиотранспорт» - ФС 1.5, «Тръбопроводен 
транспорт» - ФС 1.6, «Тролейбусен транспорт» - ФС 1.7, «Трамваен 
транспорт» - ФС 1,8, «Метро транспорт» - ФС 1.9.  

На свой ред, в структурата на изофункционалните подсистеми 
на всеки вид транспорт (ешелони на транспортно-
комуникационната система) влизат по три комплексни елемента, а 
именно: а) управляваща надстройка на съответния вид транспорт; б) 
собствена технико-технологична база; в) операционна и траекторно-
мрежова зона на транспортната дейност. 

2. Функционален слой «Транспортна инфраструктура» (ФС2), 
който се явява пасивна процесо-осигуряваща съставка на системата. 
На свой ред той се състои от три комплексни структурни елемента - 
ешелони: а) терминална инфраструктура; б) информационно-
комуникационна инфраструктура; в) технико-обслужваща 
инфраструктура. 

Предназначението на посочените ешелони на слоя ФС2 се 
състои в осигуряването на операциите в процесите на превози 
(транзитни и траекторно определени).  

3. Функционален слой «Интерфейс» (ФС3), който е 
предназначен за: а) реализация на вътрешния ефект от 
извънредните съединявания на активните и пасивни части на 
транспортно-комуникационната система при съвместното 
функциониране на всички нейни структурни елементи; б) външните 
взаимодействия с елементите на социално-икономическата система. 

Изложената в труда атрибутизация на транспортно-
комуникационната система позволява не само формирането на 
нейната структурно-функционална организация, но така също и да 
се предложи концепция за самодостатъчното развитие на 
последната за сметка на ефекта от ресурсо-синергията в нея като 
съвкупен ефект от повишената успешност на масовото явление 
технологично транспортиране на стоки и пътници при 
усъвършенстване на структурно-функционалната организация на 
транспортно-комуникационната система. Съвкупният ефект от 
ресурсо-синергията ще бъде постигнат в резултат на комплексната 
реализация на всички слоеве и подсистеми на трите взаимно 
свързани стратегии и подстратегии – повишаване на 
производителността, сигурността, безопасността и 
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ресурсоефективността на локално-траекторните транспортни 
операции. 

В трета точка «Функционален анализ на транспортно-

комуникационната система» са разкрити функционалните 
възможности на транспортно-комуникационната система. 

В труда е идентифицирано явлението бинарност в дейността 
на транспортно-комуникационната система, което се отразява чрез 
едновременното наличие на позитивно-негативните качества на 
факторите, разнополярно влияещи на развитието на системата за 
транспортни превози. Авторът предлага характеристика на 
бинарността на функционалния апарат на транспортно-
комуникационната система, която по своята същност и 
икономическа природа се изразява чрез съвкупността от 
разнополярно влияние на факторите върху безопасното развитие 
със съответните последствия от нейната реализация.  

Анализът на функциите на транспортно-комуникационната 
система, определянето на техните роли в осигуряването на 
политическа и икономическа стабилност се явяват особено 
актуални и значими направления на изследването, отчитайки 
събитията през последните години в Украйна. Авторът предлага 
функционална класификация на транспортно-комуникационната 
система, в която в качеството на основни са разграничени следните 
признаци: стимулиране на развитието на социално-икономическата 
система; осигуряване съществуването на социално-икономическата 
система; осигуряване на възпроизводственото развитие на 
социално-икономическата система; осигуряване на обслужващата 
инфраструктура на социално-икономическата система.  

Транспортно-комуникационната система на Украйна с 
отчитане на основните функционални възможности, позволява по 
наше убеждение, без съществени държавни финансови вложения, 
използвайки само наличния транспортен потенциал, благодарение 
на стратегически структурни корекции на механизмите за 
управление, да се постигне ресурсно-синергетичен ефект и действие 
на трансферния фактор за постигането на самодостатъчното и 
безопасното ниво на развитие.  

По такъв начин, в контекста на функционалния анализ на 
транспортно-комуникационната система, авторът показва на първо 
място съществуването на явлението бинарност, което задължително 
трябва да бъде отчетено при оценката на преимуществата и 
недостатъците на факторите за самодостатъчното и безопасното 
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развитие. В предложената от автора функционална класификация на 
ключовите признаци е разграничено «стимулирането на развитието 
на социално-икономическата система» т.е. обоснована е 
претеглената роля на транспортно-комуникационната система в 
стимулирането на иновационното, самодостатъчното, 
интеграционното, кооперативното, регионалното и 
глобализационното развитие. 

 
В третия раздел на дисертационния труд «Оценка на 

самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система на Украйна и механизма за неговото стимулиране» са 
разкрити ролята и значението на транспортно-комуникационната 
система в националната икономическа система; направена е оценка 
на състоянието на развитие на нейните основни сегменти, 
извършена е диагностика на икономическата самодостатъчност на 
транспортно-комуникационната система, а така също е предложен 
механизъм за държавна подкрепа на нейното самодостатъчно 
развитие. 

В първа точка «Оценка на развитието на транспортно-

комуникационната система на Украйна и диагностика на 
нивото на неговата самодостатъчност» е представен подробен 
анализ на съвременното състояние на развитие на транспортно-
комуникационната система на страната и нейната икономическа 
самодостатъчност през отчетния период.  

В първа подточка на първа точка «Съвременното състояние 
на транспортно-комуникационната система на Украйна» е 
съсредоточено вниманието върху всестранната оценка на 
развитието на всички видове транспорт и комуникации. 

В труда е акцентирано вниманието върху значимостта на 
транспортно-комуникационната система за осигуряване на 
стабилизирането на състоянието на родната социално-
икономическа система, постигането на самодостатъчно и безопасно 
ниво на развитие. Именно системата на транспортните превози 
трябва да преодолява времевите и пространствени прегради в 
транспортно-комуникационната система на Украйна – това е един 
от немногото пътища за трансформация на държавния 
пространствен ресурс в геоикономически ефективен инструмент, а 
така също и една от немногото реални възможности на страната за 
изкачване на нови геостратегически височини. 
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Оценката на транспортно-комуникационната система на 
Украйна в световната класация на глобалната 
конкурентноспособност по отношение качеството на 
инфраструктурата, която е дадена на световния икономически 
форум, е представеена на гр.5. Дадените диаграми свидетелстват за 
това, че сумарният рейтинг на родната транспортно-
комуникационната система е паднал от 56 място през 2012-2013 гг., 
на 70 място през 2013-2014 гг.  

По-подробният анализ на динамиката на показателя 
свидетелства за влошаване на конкурентноспособността в 
авиационния транспорт (слизане от 85 на 105 място), на 
автомобилните пътища (слизане от 137 144 място), на водния 
транспорт (слизане от 75 на 94 място). 

 
Гр. 5. Индекс на глобалната конкурентоспособност по видове 

транспорт и инфраструктура на транспортно-
комуникационната система на Украйна  
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Като сума от баловете остава стабилен през анализирания 
период само железопътния транспорт – 4,5 бала. Гореизложеното 
свидетелства за едновременно наличие на потенциал за развитие на 
родната транспортно-комуникационната система и съвкупност от 
комплексни проблеми, изискващи своето решение.  

В труда е представен аналитичен обзор на съвременното 
състояние на всички сфери, развитието на транспортно-
комуникационната система и приложената оценка на нивото на 
нейната самодостатъчност.  

Относителният дял на услугите в транспорта, складовата и 
куриерската дейност в общия обем реализирани услуги през 2014 г. 
представлява 39,5%, което се явява най-високият показател. В 
структурата на брутния вътрешеня продукт, получен в резултат от 
функционирането на всички сектори на икономиката, на 
транспорта, складовата, пощенската и куриерската дейност се падат 
около 8 % брутна добавена стойност. Заедно с това, цялото 
стратегическо значение на транспортния отрасъл в икономическата 
система е свързано с падането на нивото на основните показатели за 
ефективност на нейното функциониране и държавна подкрепа. 
Така, обемът на превозените пътници през 2014 г. чрез много 
видове транспорт е намалял в сравнение с преходната година. В 
частност, през отчетната година са превозени 13,4% по-малко 
пътници в железопътния транспорт, 50% по-малко в речния 
транспорт, 57,5% по-малко с тролейбуси, 44,2% по-малко с трамваи 
и 3,7% по-малко с метрото. Увеличаването на обема на 
автомобилните е напълно обяснимо поради сравнително по-ниските 
цени в сравнение с тези в авиационния, морския и железопътен 
транспорт. 

Лидер в превоза на пътници се явява автомобилният 
транспорт, с превозени 49,36% от общия обем. Не са фиксирани 
изобщо превози в морския транспорт за отчетния период. Най-
малък оносителен дял в структурата принадлежи на речния 
транспорт (0,01%), авиационния транспорт (0,11%) и железопътния 
транспорт (6,6%). 

В структурата на превоза на стоки най-големият дял 
принадлежи на железопътния транспорт, а по отношение превозите 
на пътници доминира автомобилният транспорт. Следва да се 
подчертае, че Украйна се явява експорто ориентирана държава, зад 
пределите й са експортирани 51,9% от всички товаропотоци. 
Обемът на внесените през този период стоки на практика е два пъти 
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по-малък – 17,8%. Заедно с това се наблюдава понижаване на 
обемите по всичките три показателя в сравнение с предходната 
2013 г. 

Налице е безпокойство за намаляването на транзитните 
обеми, което може да се счита като негативна тенденция. През 
отчетната 2014 г. са превозени 101993,37 хил. тона стоки, като този 
показател е на практика два пъти по-нисък от данните за 2005 г. 
Разширеният анализ на износа на услуги в транспортно-
комуникационната система на Украйна в динамиката от 2010 г. до 
2014 г. демонстрира тенденцията към намаляване на обемите на 
приходите от експортирани услуги практически по всички 
структурни съставляващи. 

Значителен относителен дял както във вноса, така и в износа 
на услуги от транспортно-комуникационната система на Украйна 
формират страните от Европа, като голяма част от обработката на 
продукти се пада на страните, по поречията на реките Дунав, Рейн и 
Майн.  

Обобщената характеристика на съвременното развитие на 
транспортно-комуникационната система на Украйна отразява 
общите тенденции на кризисните явления в страната като цяло. 
Въпреки това, следва да се отбележи наличието на значителен 
транспортен потенциал, който може да се използва с цел постигане 
на ниво на самодостатъчно развитие на транспортно-
комуникационната система. 

Във втора подточка на първа точка «Диагностика на нивото 

на самодостатъчност на транспортно-комуникационната 
система. Баланс на самодостатъчността» е разкрит и одобрен 
методическият подход за определяне на икономическата 
самодостатъчност на транспортно-комуникационната система. 

Сърцевината на метода за определяне на нивото на 
самодостатъчност се състои в идеята за балансираност на процеса 
на функциониране на система, а именно в това, че всички загуби от 
функционирането трябва да бъдат балансирани или компенсирани с 
получените приходи в тази система. В основата на предложения 
балансов модел е взаимното съпоставяне на наличните ресурси и 
тяхното търсене. Формулата за баланса на самодостатъчността 
изглеждза по следния начин: 

СРФТКС = СФПТКС + ПФПТКС,                                      (3) 
                 (100%)      (62%)       (38%) 
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където, СРФТКС – съвкупните разходи за функционирането 
на транспортно-комуникационната система, в млн. гривни.; 

               СФПТКС – постъпленията от собствени (вътрешни) 
източници на финансиране от ресурсите на транспортно-
комуникационната система, в млн. гривни.; 

             ПФПТКС – постъпленията от привлечени (външни) 
източници на финансиране от ресурсите на транспортно-
комуникационната система, в млн. гривни. 

 
Оптималното съотношение на собствените (вътрешни) 

източници на финансиране на разходите в транспортно-
комуникационната система спрямо привлечените (външни) 
източници трябва да бъде 62%:38%. То е идентично със 
съотношението «златен триъгълник» или правилото на «златното 
сечение». Гореизложеното ни позволява да формулираме 
определянето на баланса на самодостатъчност. 

Балансът на самодостатъчността по икономическото 
съдържание – това е макроикомически модел, който отразява 
съотношението между собствените (вътрешни) и привлечените 
(външни) източници на средства за финансиране на съвкупните 
раходи за функциониране на социално-икономическата система. 
Според формата на баланса на самодостатъчност представен във 
вид на таблица, съдържанието на която е показано в следния 
обобщен вид (таблица 2). 

Оценката на нивото на самодостатъчност показва, че през 
2014 г. родната транспортно-комуникационната система не е 
достигнала долната граница на «коридора на самодостатъчност» и 
представлявала 61,27% при необходимите 62%. Динамиката на 
самодостатъчното развитие на социално-икономическа система 
може да се представи във вид на графика, където 62% - това е 
долната граница на самодостатъчност, а 100% - максималното ниво 
на самодостатъчност. 

В труда авторът е определил и обосновал представянето на 
икономическата самодостатъчност като режим (способ) на 
стопанисване на социално-икономическата система, който 
предвижда покриване на разходите за функциониране 
преимуществено за сметка на собствените ресурси за източници на 
постъпления от парични средства (от 62% до 100%). Можем да 
потвърдим, че нивото на самодостатъчност действа като 
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индикативен показател за развитието на социално-икономическа 
система или неин конкретен сегмент. 

Таблица 2  

Баланс на самодостатъчността на транспортно-
комуникационната система за 2014 г. 

 
Статия 

Източниц наи постъпления 
на финансови ресурси 

Собствени, 
млн. грн. 

Привлечени, 
млн. грн. 

1. Брутен приход, общо, 258843 - 

2. Трансфери общо, 
в това число: 

21,0 870,02 

- трасфери от органи на държавното 
управление; 

21,0 - 

- трансфери от правителства на чужди 
държави и международни 
организации; 

- 870,02 

3. Кредитни ресурси общо, 
в това число: 

2027,438 160176,367 

- кредитиране за сметка на средства 
от държавния бюджет; 

2027,438 - 

- кредитиране от финансови 
институции. 

- 160176,367 

4. Инвестиции общо, 
в това число: 

15498,2 13601,95 

- капиталови инвестиции; 15498,2 - 

- преки чуждестранни инвестиции - 13601,95 

∑ източници на постъпления от 
финансови ресурси 

276389,638 174648,337 

относителен дял на източниците на 
постъпления от финансови ресурси, 
% 

61,27857% 38,72143% 

∑ съвкупни разходи в транспортно-
комуникационната система, млн. 
грн. 

451037,975 

БАЛАНС 100 % 

 
По този начин, в резултат на одобряването на авторския 

методически подход за определяне на икономическата 
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самодостатъчност във вид на «баланс на самодостатъчността» е 
фиксирано, че през 2014 г. транспортно-комуникационната система 
не е покрила собствените си разходи за функциониране и не е 
достигнала «прага на самодостатъчност». Въпреки това, 
представените данни за разчетите показват добри перспективи в 
бъдеще. 

Във втора точка «Анализ на факторите и резервите в  

самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система» е направена оценка на позитивните 
и негативни фактори в развитието на системата на транспортните 
превози и комуникации, а така също са посочени резервите за 
постигане на самодостатъчното ниво на тяхното развитие. 

Съгласно нашите разчети, към днешна дата транспортно-
комуникационната система е несамодостатъчена и пазарът на 
транспортните услуги покрива едва основните потребности на 
икономиката на Украйна и населението в областта на превозите. В 
този случай следва да се отбележи, че услугите в транспортно-
комуникационната система остават достатъчно некачествени, 
неконкурентноспособни по отношение на цената и не са безопасни.  

За проедходната година ситуацията в транспортно-
комуникационната система на Украйна бе подложена на големи 
сътресения: беше забранен достъпа до пет морски пристанища и две 
летища на територията на анексирания Крим, бе блокиран 
Донецкия железен път, на който се падаха до 45% от родните 
товарни превози; бяха загубени източните граници за 
паневропейските пътни коридори, преминаващи през Украйна и 
осигуряващи значителен дял от транзитните превози. 

Освен външните сътресения, отслабващи транспортно-
коммуникационната система на Украйна, съществува и поредица от 
вътрешни системни противоречия, игнорирането на които 
предопределя стагнацията на транспортната сфера в бъдеще и 
служи като заплаха от загуба на транзитен потенциал – един от 
основните източници на постъпления в приходната част на 
бюджета.  

Първото от противоречията, което носи реална опасност от 
загуба на самодостатъчност в транспортната сфера и падане на 
нивото на нейната самодостатъчност, се явява дисбалансът между 
процесите на простото и разширеното възпроизводство на 
основните производствени фондове в транспортно-
комуникационната система. Следва за се отбележи, че запасът от 
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технически ресурси (подвижен състав, инфраструктура) е един от 
най-фондоемки сектори на икономиката и е създаден още в 
съветско време, а сега — практически е напълно изчерпан и изисква 
за своето развитие големи дългосрочни инвестиции. Приемането на 
механизъм на държавно-частно партньорство не получи 
разпространение поради отсъствието в Украйна на достатъчна 
нормативно-правна база за тяхната реализация и необходимите  
гаранции на правата на инвесторите. 

Следващото, второ противоречие се явява несъответствието 
между съществуващите пазарни механизми и ефективността на 
държавното регулиране на пазара за услугите на транспортно-
комуникационната система. Работата е в това, че в Украйна се 
запазва монопола в потенциално конкурентните сегменти на 
превозите в железопътния транспорт, а формираната система за 
управление на държавните транспортни предприятия е неефективна 
и води до неудовлетворителни резултати от тяхното действие. 
Става дума не само за загуби, но и за неспособност за осигуряване 
на обновлението на собствения подвижен състав и възпроизводство 
на остарялата транспортна инфраструктура на паритетна спрямо 
държавата и частните инвестори основа. 

И, накрая, третото противоречие е свързано с необходимостта 
от адаптация на държавната политика за развитие на транспортно-
комуникационната система към новите предизвикателства и 
изисквания на функционирането на глобалната система за 
транспортни превози. Следва да се  отбележи, че Стратегията за 
развитие на транспорта в Украйна за периода до 2020 г. досега не е 
получила развитие в конкретни програмни документи. От това 
може да да се направи извод, че развитието на автомобилния, 
железопътен, воден, авиационен, обществените видове транспорт и 
системата за комуникации на Украйна става в значителна степен по 
инерция. 

По този начин съществувавето на цитирания по-горе «клуб на 
противоречията» прави транспортно-комуникационната система за 
държавата рисков фактор и, което е по-важно, неефективна за целта 
на обезпечаване на националната сигурност. 

Въз основа на систематизацията на аналитичните данни 
относно факторите и резервите за развитие на всички структурни 
елементи на транспортно-комуникационната система може да се 
направи извод за наличието на търсените резерви в родната 
транспортно-комуникационната система, задействането на които 
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води до минимизиране на външната зависимости до позитивни 
промени в самодостатъчността на нейното развитие.  

Авторът акцентира върху задействането и активизирането на 
потенциала на държавно-частното партньорство, трансграничното 
сътрудничество, разширяването на интермодалните контейнерни 
превози, превозите с речен транспорт, 100%-ово използване на 
инфраструктурните мощности и др. 

Изхождайки от това, може да се направи извод, че в тези цели 
придобива особена актуалност и значимост активната подкрепа на 
държавата насочена към формиране и внедряване на комплексен 
механизъм за стимулиране на самодостатъчното развитие на 
транспортно-комуникационната система на Украйна. 

В трета точка «Комплексен механизъм за 

самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система в системата на държавно 
стимулиране» са разкрити въпросите за комплекснния подхода за 
държавна подкрепа и стимулиране на постигането на икономическа 
самодостатъчност на транспортно-комуникационната система. 

В дисертацията е предложена концепция за механизма на 
държавно стимулиране на самодостатъчното развитие на 
транспортно-комуникационната система на Украйна, която се 
основава на същността на стратегическото управление и планиране 
като ориентири за постигане на икономическа самодостатъчност и 
национална сигурност.  

Механизмът трябва да влияе върху всички сфери за 
осигуряване на функционирането на транспортно-
комуникационната система: финансови ресурси, кадри, материално-
технически, информационни, а така също и иновационно-
инвестиционни ресурси и т.н. Формирането и представянето на 
механизма за държавно стимулиране на самодостатъчното развитие 
на транспортно-комуникационната система на Украйна включва 
система за стимулиране, в която са включени стимулиращи мотиви 
за субектите на стопанисване към конкурентноспособна дейност: 
система за формиране на целите, формите и методите на пряко и 
косвено държавно стимулиране, инструменти за въздействие, 
способстващи за преобразуването на потребностите на социума от 
превози в краен продукт – качествени услуги на транспортно-
комуникационната система, максимално удовлетворяващи както 
родните, така и чуждестранните потребители.  
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Въз основа на гореизложеното може да се направи извод за 
това, че механизмът за стимулиране на самодостатъчното развитие 
на транспортно-комуникационната система в съвременните условия 
се явява най-действеният фактор в постигането на икономическа 
самодостатъчност, освен традиционните лостове за 
административните методи на управление.  

По такъв начин, обобщавайки данните от оценката на 
самодостатъчното развитие на родната транспортно-
комуникационната система, е необходимо да се констатира 
следното: 1) в Украйна се наблюдават негативни тенденции към 
загуба на потенциал за икономическа самодостатъчност; 2) към 
днешна дата транспортно-комуникационната система е 
несамодостатъчена, до долната граница на «прага на 
самодостатъчност» не достигът 0,73%; 3) заедно с това, 
съществуват незадействан потенциал и резерви за прираст на 
икономическата самодостатъчност (използване на потенциалните 
възможности за транзитни превози, в частност интермодалните и 
контейнерни превози; използване на потенциала на речния и морски 
транспорт; използване на възможностите за държавно-частного 
партньорство и др.); 4) за активизирането на «точките на ръста» е 
необходимо възможно по-бързо да се реализира комплекс от 
действени мерки на държавния механизъм за стимулиране на 
самодостатъчното развитие. 

 
В четвърти раздел на дисертационното изследване 

«Осигуряване на транспортната сигурност в самодостатъчното 
развитие на транспортно-комуникационната система» е 
разкрита взаимовръзката между самодостатъчността и безопасното 
развитие на транспортно-комуникационната система, същността на 
процесите на осигуряване на транспортната сигурност и сигурност 
на транспорта; разгледани са актуалните проблеми с осигуряването 
на информационна сигурност; посочено е атрибутното свойство на 
транспортно-комуникационната система – резистентност и е 
предложен механизъм за нейното осигуряване. 

В първа точка «Транспортната безопасност като фактор 

за самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система» са разкрити понятието транспортна 
сигурност и понятието сигурност на транспорта. 

В дисертационния труд вниманието е акцентирано върху 
главната теза, която се състои в това, че самодостатъчността – това 
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е целева функция на националната сигурност. Намерението стига до 
там, че държавата може да осигури националната сигурност, преди 
всичко, ако може да се опре преимуществено на собствените си 
сили и е икономически самодостатъчена. В продължение на това, 
напълно логично и обяснимо се явява твърдението на автора за 
значителната роля в осигуряването на икономическа 
самодостатъчност, а значи и националната сигурност на Украйна, 
на транспортно-комуникационната система. (гр. 6). 

В труда е направено уточнение и разграничение на понятията 
«транспортна сигурност» и «сигурност на транспорт». 

Транспортната сигурност – това е състоянието на защитеност 
на жизнено важни интереси на човека и гражданина, обществото и 
държавата (потребители на услуги на транспортно-
комуникационната система), обекти и субекти на транспортно-
комуникационната система, при което се осигурява нейното 
самодостатъчно развитие, своевременното действие, 
предупреждение и неутрализация на реалните и потенциални 
заплахи за националните интереси. Общо взето, сигурността на 
транспорта – това е отсъствие на недопустим риск, свързан с 
опазването на транспортните средства, товари и пътници, 
безопасността на транспортно-икономическо пространство и 
социума.  

Авторът предлага типова структура на системата за 
осигуряване сигурността на транспорта. Въпреки сложния типов 
състав, системата за осигуряване на безопасност на всеки 
произволен вид транспорт в транспортно-комуникационната 
система трябва да гарантира три основни вида безопасност: safety – 
опазване на товарите, транспортните средства и осигуряване 
безопасността на пътниците и превозвачите, т.е. безопасност в 
процеса на транспортиране; рrotection – безопасност на 
транспортно-икономическото пространствоа от въздействието на 
външни опасност и заплахи вследствие факти от извънредна 
ситуация, стихийни бедствия, терористически актове и т.н.; defence 
– защита на социума от негативн факторв при функциониране на 
транспортно-комуникационната система т.е. от загуба на живот и 
здраве на населението като пасивни участници в транспортния 
процес, в резултат на антропогенно и техногенно влияние на 
транспортно-комуникационната система. 
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Гр. 6. Самодостатъчност на транспортно-

комуникационната система на Украйна в системата на 
националната сигурност 

  
Комплексният механизъм за осигуряване на 

самодостатъчност на транспортно-комуникационната система на 
Украйна в системата за осигуряване на транспортна сигурност е 
представен на гр. 7. 
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Гр. 7. Механизъм за осигуряване на самодостатъчност на 
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Под механизъм за осигуряване на транспортна сигурност ние 
разбираме обективно обусловлената и субективно реализуема 
съвкупност от властови, управленчески и координационни условия, 
а така също и приложими мерки, способи за действие по определяне 
и организация (привличане) на необходимите и достатъчни сили и 
средства, интеграция на различните звена от транспортно-
комуникационната система за осигуряване сигурността на 
транспорта, предотвратяване, ликвидиране и избегване на 
опасностите и заплахите за самодостатъчното развитие. 

В най-общ вид алгоритъмът на механизма за обезпечаване на 
транспортна сигурност изглежда така: институционалните субекти 
на системата за транспортна сигурност в транспортно-
комуникационната система на Украйна, основани на националните 
интереси, определят целите на този механизъм, необходимите 
пътища, сили, средства, форми и способи на дейността на 
функционалните субекти, организират тяхното взаимодействие, 
контрол, и корекции. 

На основание гореизложеното, може да се направи извод за 
това, че транспортната сигурност действа като съществен фактор за 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система. Това на свой ред обуславя необходимостта от формиране и 
реализация на комплексен механизъм за осигуряване на 
самодостатъчност на транспортно-комуникационната система. 

По такъв начин, транспортната сигурност като съставен 
компонент на националната сигурност е неразривно свързана и 
зависи от осигуряването на икономическата самодостатъчност на 
транспортно-комуникационната система, която трябва да стане една 
от първите в йерархията на целите на държавното регулиране. 

Във втора точка «Информационната сигурност като 

основа на националната транспортна сигурност: нейната 
същност и организационно осигуряване» са предложени 
задълбочени подходи към същностния анализ на информационната 
сигурност на транспортно-комуникационната система, предложен е 
механизъм за осигуряване на информационна сигурност на 
критичните обекти на транспортно-комуникационната система. 

От осигуряването на информационна сигурност пряко зависи 
както транспортната сигурност и сигурност на транспорта, така и 
националната сигурност изобщо.  
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В труда е предложено авторско тълкуване на термина 
«информационна сигурност», която означава състояние на 
защитеност на личността, обществото, държавата от информация, 
носеща вреден или противоправен характер, а така също и 
възпрепятстваща самодостатъчното развитие на личността, 
обществото и държавата. Информационната сигурност – осигурява 
също така самодостатъчното развитие и състоянието на защитеност 
на информационната инфраструктура, включително компютрите и 
информационно-телекомуникационната инфраструктура, а така 
също и информацията, която се намира в тях. 

Въпросите за осигуряването на информационна сигурност 
като многоетажна система, състояща се от голям брой разнообразни 
елементи на транспортно-комуникационната система, които трябва 
да станат обект на отделно научно изследване. В труда е 
концентрирано внимание върху общите въпроси за организацията 
на осигуряването на информационна сигурност обектите на 
инфраструктурата на транспортно-комуникационната система на 
Украйна, актуални и значими изключително за всички видове 
транспортни системи. 

От гледна точка на ограничеността на ресурсите, обективната 
невъзможност да се осигури абсолютна защита и сигурност на 
всички инфраструктурни системи, в много страни по света се 
въвежда концепцията за критичната инфраструктура, позволяваща 
концентриране на вниманието върху системите, мрежите и 
отделните обекти, унищожаването или нарушаването на работата на 
които води до сериозни негативни последствия за националната 
сигурност. Като правило, към критичната инфраструктура се 
отнасят енергетичните и транспортни магистрални мрежи, нефто- и 
газопроводи, морските пристанища, каналите за скоростна и 
правителствена връзка, системата за битови услуги (водо- и 
топлоснабдяване) на големите градове, утилизацията на 
отпадъците, службите за неотложна помощ на населението и 
службите за реагиране на извънредни ситуации, 
високотехнологичните предприятия и предприятията от военно-
промишления комплекс, а така също и централните органи на 
властта. 

Сигурността на критичните обекти от транспортно-
комуникационната система зависи от три основни факторав: 
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сигурността на транспортните единици; безопасната експлоатация 
на транспорта; сигурността на каналите за комуникации. От друга 
страна осигуряването на безопаността на критичните обекти от 
транспортно-комуникационната система се явява повишаване 
нивото на информационната оперативност за приемане на 
управленчески решения и коректността на отстраняване на 
последствията от опасноси и заплахи, противоправни действия, 
грешки на машини/механизми, персонал и други възли. 

Отчитайки тези обстоятелства, в дисертацията се подчертава 
значимостта на информационната сигурност за осигуряването на 
самодостатъчното и безопасно развитие на транспортно-
комуникационната система. В контекста на извършените 
терористични актове във въздушното пространство в източна 
Украйна и техните последствия, придобива особено значение 
реализацията на действен механизъм за осигуряване на 
информационна сигурност на критичните обекти на транспортно-
комуникационната система. 

В трета точка «Механизъм за резистентност на 

системата за осигуряване на транспортна безопасност» е 
разкрита същността на резистентността на социално-
икономическата система, резистенциогенезиса, резистентната 
еластичност, а така също и разработения и предложен механизъм на 
резистентност за осигуряване националната сигурност. 

В труда се акцентира върху диалектическата взаимовръзка 
между самодостатъчност-резистентност-сигурност на системата. 
Резултат или продукт на резистентността се явяват структурните 
и/или функционални обновления. Механизмът на резистентност е 
призван да формира най-вече приспособяване към структурата на 
обкръжаващата система. Такава задача предвижда налагане на 
оптимално съотношение между вътрешните възможности на 
системата и външните изисквания на средата. В случаите на 
разрушително действие на последващи заплахи, реадаптацията 
отразява процеса на приспособяване на системата към получените 
нарушения. 

В дисертацията е формиран структурно-процесуален модел на 
резистенциогенезиса. Резистенциогенезисът представлява процес на 
изработване на сценарии на резистентност във взаимодействие 
между минали, съвременни и бъдещи състояния на социално-
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икономическата система. С други думи, това е натрупан 
еволюционен опит от метаморфозите на резистентността на 
социално-икономическата система с цел нейната самозащита и 
оцеляване.  

Почти всички структурни елементи на социално-
икономическата система имат определено ниво на резистентна 
еластичност. В дисертацията е обосновано, че най-висок потенциал 
на резистентна еластичност имат структурните сегменти на система 
с най-голяма функционалност и множественост на връзките, което 
способства за относително бързото възстановяване на състоянието 
за стабилно функциониране в случаите на увреждания (разрушения) 
на каналите за взаимовръзка както в рамките на вътрешната, така и 
в пределите на външната среда. Нивото на самодостатъчност влияе 
върху нивото на резистентност на системата пряко пропорционално 
- при повишаване на нивото на самодостатъчност относително се 
повишава и нивото на  резистентност, и обратно. 

Авторът подчертава, че измежду всички структурни сегменти 
на социално-икономическата система едно от най-високите нива на 
реактивност и резистентност има транспортно-комуникационната 
система за сметка на възможността за бързо реагиране на 
негативните дразнители чрез съвременната система за комуникации 
и връзки. Авторът е разработил и предложил механизъм на 
резистентност в системата за осигуряване на самодостатъчното и 
безопасно развитие на социално-икономическата система (гр. 8).  

Механизмът на резистентност на социално-икономическата 
система предполага дислоциране и въвеждане на съответстващ 
ресурсен ансамбъл в «болните точки» на системата с цел 
компенсиране на деструктивното влияние на заплахите за 
сигурността и капацитета на нейната самодостатъчност - 
«имунитет». Освен това е разкрито, че резистентността носи 
характер на мултипликационно действие. Тоест, благодарение на 
високото ниво на резистентност, например, в транспортния сектор, 
се осигурява ръст на нивото на резистентност на други сродни 
отрасли и по веригата от реакции в цялата социално-икономическа 
система. На свой ред, националната сигурност се базира на 
платформата на своите резистентни компоненти. Възниква 
своеобразния процес на «ефекта на кръговете във водата». Тогава, 
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колкото по-нашироко и повече се установява даден процес, толкова 
по-малко интензивен ще бъде ефектът от смущенията. 

 
 

Гр. 8. Механизъм на резистентност в системата за осигуряване 
на самодостатъчното и безопасно развитие на социално-

икономическа система 
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По този начин, както показа проведеното в труда изследване, 
категорията резистентност се явява многокомпонентно, 
мултикомпозиционно понятие, поради което е целесъобразно тя да 
се разглежда като сбор от отделни съставящи елементи, 
съчетанието на които формира нейното общо ниво. Обобщавайки 
гореизложеното, следва да се признае, че категорията 
«резистентност» в контекста на социално-икономическото развитие, 
в това число и транспортно-комуникационната система, 
представлява още по-сложно и обемно явление чиято значимост все 
още не е отчетено от учените и практиката. 

Обоснованият от автора извод за високото ниво на 
резистентност и резистентната еластичност на транспортно-
комуникационната система имат практическо значение в 
разработвавето на стратегии за национална сигурност и отбрана. 

 
В петия раздел на дисертационния труд «Стратегическо 

моделиране на самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система» е представен процесът на формиране 
на модел за самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система, разработена е стратегия за повишаване 
на самодостатъчността и са разкрити основните постановки за 
управление на реализацията на стратегията за самодостатъчно 
развитие на транспортно-комуникационната система на Украйна. 

В първа точка «Формиране на модел за самодостатъчното 

развитие на транспортно-комуникационната система» е 
разкрит процесът на формиране и одобряване на иконометричен 
модел за самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система, а така също е предложена дългосрочна 
прогноза до 2025 г. 

С цел стратегическо моделиране на самодостатъчното 
развитие на транспортно-комуникационната система считаме за 
целесъобразно използването на методически инструментариум на 
изследването на Форсайт. От цялата съвкупност от методи на 
Форсайта ние сме използвали такива като: обзор на източниците, 
сканиране на източниците, библиографски анализ, експертни 
панели, анализ на взаимните въздействия, мултикритериен анализ, 
разработка на бъдещето, моделиране. Комбинация от тези методи е 
избрана по критерия наличие на статистическа и експертна 
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информация, а така също и реалностите от осъществяването на 
целите в изследването на Форсайт. Резултатите от изследването на 
Форсайт показани по-долу се отнасят за прогнозния модел на 
икономическа самодостатъчност на транспортно-комуникационната 
система на Украйна. 

Въз основа на дадената статистическа финансова информация 
в труда е определена и анализирана съвкупността от фактори 
относно действието на причинно-следствените връзки на всеки от 
тях и резултативния показател - брутният приход от функциониране 
на транспортно-комуникационната система. В резултат на това е 
откроена група от фактори от първи и втори ред. Факторите от 
първи ред влияят непосредствено на размера на паричната маса 
ВДткс, т.е. се явяват доминантни, докато факторите от втори ред на 
резултативния показател оказват влияние косвено или 
несъществено т.е. се явяват косвени или латентни.  

В дисертацията е анализиран иконометричния модел на 
зависимостта на обема на паричната маса на брутния приход от 
функционирането на транспортно-комуникационната система на 

Украйна от единадесет фактора от първи ред, ]2014,2000[t : 

, ],2014,2000[t     (4) 

где  - параметри, които трябва да се оценят;  

      )(t  - случайна величина. 

Оцененото уравнеиие на регресията има вида: 

 
Коефициентът на детерминация R

2
=0,99 свидетелства за 

факта за много тясната взаимовръзка между упоменатите фактори и 
положителната резултативност от функционирането на 
транспортната система (ВДткс).  

Проверката на модела за достоверност по F-критерия показва, 
че моделът е достоверен и адекватен (Fрасч=441,556 > Fтабл=10,1).  

Съгласно резултата от анализа t – статистики, на изменението 
на обема на паричната маса на брутния приход от функционирането 
на транспортно-комуникационната система влияят следните 
фактори: пътникооборот, количеството предприятия в 
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транспортната система, обемът на транзитните превози, обемът на 
експорта, обемът на вноса, инвестициите в транспортната система. 

Отчитайки че моделът е многофакторен и че не всички 
оценки показват значимост, е направена проверка на факторите за 
наличие в него на мултиплексност с помощта на алгоритъма на 
Феррар-Глобер. 

Оцененото уравнение за регресията има вида: 
. 

Коефициентът на детерминация R
2
=0,99 сигнализира за много 

съществена връзка между избраните фактори и резултата от 
дейността на транспортната система. Проверката на модела за 
достоверност по F-критерия показва, че моделът е достоверен и 
адекватен (Fрасч=24,437 > Fтабл=3,48).  

Анализът на параметрите на регресионната зависимост 
показва че най-голямо влияние на обема на брутният приход от 
дейността на транспортно-комуникационната система оказва 
експортът, доколкото параметърът а3 представлява 30,03 и 
характеризира пределния размер на прихода от функционирането на 
транспортно-комуникационната система при увеличаване на 
експорта на единица, тоест при ръст на експорта на единица обем 
приходът нараства на 30,03. ВДТКС се увеличава на 5,154 при ръст 
на товарооборота на единица при други равни условия. При 
увеличаване на транзита на единица, приходът от дейността на 
транспортно-комуникационната система се увеличава на 1,03. При 
увеличаване на инвестициите в транспортно-комуникационната 
система на единица, приходът от дейността на тази система 
нараства на 5,312. 

Авторът е направил дългосрочна прогноза за брутния приход 
от функционирането на транспортно-комуникационната система за 
периода 2015-2025 г., според резултата от която излиза, че 
системата попада в коридор на самодостатъчност през 2016 г., т.е. 
величината на съвокупните постъпления от собствени финансови 
ресурси пресича долната граница на «коридора на 
самодостатъчност» и представлява 64,5%. При запазване на 
тенденцията на съществените параметри се наблюдава положителна 
динамика на резултативния показател.  
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Въз основа на гореизложеното може да се направят следните 
изводи: 1) методическото описание на иконометричния модел на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система може да се използва с цел преобразувне в програмен 
продукт от техническия отдел на Министерството на 
инфраструктурата на Украйна; 2) Резултатите от прогнозните 
разчети могат да бъдат практически прилагани с цел разработване 
на документи за стратегическото развитие на транспортно-
комуникационната система на регионално и държавно ниво. 

Втора точка «Концептуални основи на формирането на 

стратегията за самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система» е посветена на въпроса за 
изграждане на стратегия за повишаване на икономическата 
самодостатъчност на транспортно-комуникационната система. 

С цел постигане и повишаване на нивото на самодостатъчност 
на транспортно-комуникационната система считаме икономически 
обосновано формирането и внедряването на стратегия за развитие 
на четири доминантни съставляващи «4Т»: на транспортно-
коммуникационната инфраструктура (ТКИ), търговията, 
технологиите и транзита. 

За  реализацията на посочената стратегия е необходимо 
съдействието на висше държавно ниво за формиране на единна 
стратегия за развитие транспортно-комуникационната система и 
разработване и внедряване на цяла редица от програмни документи. 

Изхождайки от представлените по-горе стратегически 
направления за самодостатъчното развитие на националната 
транспортно-комуникационната система следва да се определят 
следните задачи от първи ред: 

- развитие и усъвършенстване на родната инфраструктура на 
транспортно-комуникационната система с цел повишаване на 
транзитивността: 

- развитие на речния транспорт с цел съкращаване на загубите 
от товарните превози и развиване на сътрудничество със страните 
от Западна и Северна Европа; 

- развитие на контейнерните превози като форма за ефективна 
интеграция в международните превози на товари с автомобилен и 
железопътен транспорт; 
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- увеличаване на обемите на експорт и транзит на услуги на 
транспортно-комуникационната система за сметка на разширяване 
на периметъра на сътрудничество, в частност намеренията за 
товарни превози трябва да се концентрират в направлението 
украинско-китайски отношения; 

- задълбочаване на сътрудничеството с Китай, един от най-
големите потребители на украинска транспортна военна техника и 
технологии с цел получаване на валутни поръчки и възможност за 
обновяване на материално-техническата база на родната 
транспортно-комуникационната система; 

- активизиране на международното транспортно 
сътрудничество с България с отчитане на възможностите за излаз на 
Балканите, транспортирането на енергоносители, включително 
строителство на трансконтинентални магистрали, коридора Изток - 
Запад, нефтогазопроводи в Азия в Европа, строителство на нови 
мостове прз Дунав; 

- създаване на единно правно поле съгласувано с 
европейските закони и стандарти, способстващо за ефективното 
взаимно сътрудничество с чуждестранни партньори на основата на 
прозрачни и безопасни основи за водене на бизнес; 

- създаване на единни органи за съгласувано управление на 
транспортно-комуникационната система на страната, способни да 
хармонизират взаимодействието между всички звена на 
транспортно-комуникационната система в единен процес. 

Ролята и значението на стратегията за осигуряване на 
икономическа самодостатъчност на развитието на транспортно-
комуникационната система се свежда основно до: определането на 
необходимите източници на ресурси, които да позволят в 
достатъчна степен задоволяването на потребностите на 
транспортно-комуникационната система; определяне на 
направления за резултатно използване на всички видове ресурси; 
определяне и отслабване на зависимостта от външните източници 
на финансиране. Тоест, такава стратегия предвижда осигуряване 
преди всичко на самодостатъчност в три направления: осигуряване 
на пътища за увеличаване на обема на брутния приход от 
функционирането на транспортно-комуникационната система и по 
този начин постигане на финансова самодостатъчност, осигуряване 
на икономическа самодостатъчност на транспортно-
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комуникационната система, а оттам и осигуряване на национална 
самодостатъчност и национална сигурност на Украйна. 

Осигуряването на увеличаване на приходите от реализирани 
услуги на транспортно-комуникационната система положително 
влияе на своето ниво като финансова самодостатъчност, както и 
икономическа самодостатъчност на транспортно-комуникационната 
система. Повишаването на нивото на самодостатъчното развитие на 
системата на транспортните превози гарантира ръста на национална 
самодостатъчност. Самодостатъчността на финансовите ресурси и 
финансовата самодостатъчност на социално-икономическата 
система на Украйна се явява предпоставка за осигуряване на 
националната сигурност (гр. 9). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Гр. 9. Схематичеен модел на взаимовръзката между 
стратегическите направления самодостатъчно развитие и 

осигуряване на националната сигурност 
 
Нека да отбележим, че самодостатъчността на транспортно-

комуникационната система може да служи като трансферен фактор 
за националната самодостатъчност и сигурност на Украйна.  
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По този начин разработената и предложена от автора 
стратегия за самодостатъчното развитие може да бъде използвана 
като основна или съставна структурна част на държавната стратегии 
за развитие на транспортната сфера в предстоящия период. Освен 
това, обоснованите и предложени в труда стратегически 
направления на самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система могат да станат предмет на 
съдържанието на отделни държавни проекти в тази сфера.  

В трета точка «Управление на реализацията на 

стратегията за самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система на Украйна» е разгледана 
спецификата на управлението за реализацията на стратегията за 
повишаване на икономическата самодостатъчност на транспортно-
комуникационна система. 

Теоретическият аспект на разглеждания вид управление 
определя стратегическото управление на самодостатъчното 
развитие на транспортно-комуникационната система като 
съвкупност от управленчески процеси с комплексен, динамичен и 
взаимно свързан характер, а така също и като процес на формиране 
на стратегическо виждане, постановки за целите, разработването и 
реализацията на стратегия за самодостатъчното развитие, а така 
също необходимото й коригиране.  

Стратегията за управление на самодостатъчното развитие на 
транспортно-комуникационната система се явява определено 
съответствие на цел и програма, разпределение на различни ресурси 
за изпълнение на курса на действие, насочен към достигане на 
целите за постигане на икономическа самодостатъчност, т. е. 
съответства на следната структура: цел — алгоритъм действие — 
ресурси. 

Необходимостта от ефективна реализация на разработената 
стратегия се обуславя от разработването на комплекс от условия 
(към които могат да се отнесат организационната среда, системата 
на организация на ресурсното осигуряване, гъвкавостта и 
изменящите се условия на външните екстерналии, отново 
появяващите се заплахи и опасности и разработването на 
механизми на реактивност и резистентност и пр.), който определят 
функционирането на транспортно-комуникационната система като 
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обект на управление в благоприятни или неблагоприятни условия 
на стопанисване. 

Нека да отбележим, че дадените направления на 
стратегическото управление на транспортно-комуникационната 
система (ТКС) трябва да се характеризират с принципите на 
съгласуваност и относителна симетричност, които да осигуряват 
ефективното функциониране на нейните компоненти в рамките на 
транспортно-икономическото пространство, което влияе 
непосредствено на социално-икономическото развитие на страната 
като цяло. Следователно, стратегическото управление на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система създава условия, позволяващи довеждането до минимум на 
вероятността от появата на опасности и заплахи от различен 
характер — информационен, икономически, политически, 
екологичен, военен и др., посредством които се предоставя 
възможно задоволяване на потребностите на обществото и 
икономиката чрез конкурентноспособни услуги на транспортно-
комуникационната система. 

Основни задачи в областта на създаване на ефективна система 
за  управление на реализацията на стратегията «4Т» се явяват: 
взаимна координация на стратегиите със субектите на транспортно-
комуникационната система с определени стратегии; координация на 
реализацията на стратегиите с ресурсо-обезспечиващите отрасли на 
националната социално-икономическа система; разработка и 
прилагане на ефективен организационен модел за реализация на 
стратегията; развиване на система за контрол и надзор; развиване на 
система за статистическо отчитане в транспортно-
комуникационната система; създаване на система за мониторинг на 
реализацията на целевите програми и стратегии както на държавно, 
така и на регионално ниво; създаване  и развитие на 
информационно-аналитична система за управление на реализацията 
на стратегията; създаване на система за стратегическо планиране на 
основата на баланса на самодостатъчност; създаване и развитие на 
автоматизирана информационно-аналитична система за управление 
на транспортно-комуникационната система на Украйна.  

По такъв начин, практическата значимост на реализацията на 
Стратегия «4Т» се състои в интеграционния подход към решаването 
на стратегическите задачи от държавно значение, а именно: 
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изпълнението на програми за развитие на видовете транспорт и 
логистиката в Украйна, държавните програми за развитие на 
трансграничното сътрудничество, реализациято на Стратегията на 
Междуправителствената Комисия TRASECA за развитието на 
международния транспортен коридор Европа - Кавказ – Азия, 
реализацията на Стратегията за транспортно сътрудничество 
«Балтийско море - Черно море - Каспийско море», програмите за 
техническо сътрудничество с TRASECA за цифрофизация на 
транспортната индустрия, и единната информационна платформа, а 
така също и реализацията на програмите за сътрудничество между 
Украйна и България в железопътния транспорт – пряка връзка Киев-
София «Розата на ветровете», в автомобилния транспорт 
реконструкция на трасето Одеса-Болград-Рени, която ще повиши 
ефективността на автопревозите по маршрута Украйна-Румъния-
България. 

 
ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В дисертацията е направено теоретично обобщение и е 

предложено ново решение на важен научен проблем, който се 
заключава в разработването на теоретико-методологически, 
методически, а така също и практически подходи за управление на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система на Украйна в условията на глобални екстерналии. 

Резултатите от изследването позволиха да се формулират 
теоретичните и научно-практически изводи, основните от които са 
следните. 

1. Обосновани и предложени са два подхода за изследване на 
самодостатъчността: в статиката и в динамиката. В статиката 
самодостатъчността действа като инструмент на икономическото 
развитие, а в динамиката - като индикатор, демонстриращ 
състоянието на системата, който отразява в коя точка между двата 
полюса - открита икономика и автаркия – се намира конкретната 
социално-икомическа система (или неин конкретен сегмент) от 
позицията на тенденциите за развитие.  

2. Разработена е класификационна схема на 
самодостатъчността по 24 признака. Доказана е индикативността на 
функцията самодостатъчност. 
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3. Обосновани са основните принципи на научната концепция 
за «самодостатъчност». Доказана е научно-методологическата 
същност на «коридора на самодостатъчност». 

4. Предложен е концептуален триизмерен модел на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система, в който по оста У е представен диахроналният анализ на 
концептуалните идеи за развитието на транспортната система и 
обосновка на нейното стратегическо значение; по оста Х – генезис 
на концептуалните възгледи за глобалния процес на развитие; по 
оста Z – анализ на концептуалните идеи за самодостатъчност, 
нейната роля в развитието на националната социално-икономическа 
система. 

5. Обосновано и предложено е тълкуване на категорията 
«транспортно-комуникационна система» която действа като 
изкуствена, особно сложна пространствено-времева, 
полифункционална, ергатична, технико-технологична, социално-
икомическа и организационно отворена система, която: 
представлява сама по себе си съвкупност както от 
взаимодействащи, така и от независимо функциониращи видове 
транспорт за осигуряване удовлетворяването на потребностите на 
населението и общественото производство в областта на превозите; 
служи като точка на икономическия растеж и повишаване на 
националната конкурентноспособност в условията на глобализация; 
действа като трансферен фактор за осигуряване самодостатъчното 
ниво на развитие на родната социално-икономическа система; 
инструмент за реализацията на външноикономическите цели за 
развитие и икономическа интеграция; фактор на резистентност в 
противодействието на външни заплахи и осигуряване на 
националната сигурност. 

6. Доказан е принципът на комплементарност като базов 
атрибутивен принцип за функциониране на транспортно-
комуникационната система, който се съдържа кохерентност, 
взаимно допълване и дифузия на инфокомуникационните и 
транспортни структури, осигуряващи корелационната връзка между 
тях в пространството и времето на основата на техните свойства. 
Под комплементарност на структурните елементи на транспортно-
комуникационната система се приема тяхното атрибутивно 
свойство да действат като обект на взаимно допълване и взаимно 
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влияние в пространствено-времевия континиум. В труда е 
обоснована методологическата схема на пространствено-времевите 
социално-икономически системи. Внедрено в научната 
терминология е понятието «транспортно-икономическо 
пространство».  

7. Разработена и предложена е структурно-функционална 
организация на транспортно-комуникационната система с откроени 
три слоя: транспорт – инфраструктура – интерфейс. Доказана е 
възможността за получаване на системно-технологична ресурсна-
синергия при усъвършенстване на структурно-функционалната 
организация на транспортно-комуникационната система.  

8. Разгледано е явлението бинарност на факторите за 
функциониране на транспортно-комуникационната система С, 
която определя функционалните свойства на безопасното развитие. 
Бинарността на функционалната схема на транспортно-
комуникационната система по своята същност и икономическа 
природа се изразява чрез съвкупност от фактори с разнополярно 
влияние върху безопасното развитие със съответните 
последствиями от нейната реализация.  

9. Предложена е функционална класификация на 
транспортно-комуникационните системи по четири признака, 
където ключов признак е «стимулирането на развитието на 
социално-икономическата система», т.е. обоснована е претеглената 
роля на транспортно-комуникационната система в стимулирането 
на иновационното, самодостатъчното, интеграционното, 
кооперативното, регионалното и глобализационното развитие. 

10. Въведен е методическия инструментариум с цел 
определяне на нивото на икономическа самодостатъчност с 
балансът на самодостатъчност. Оценката на нивото на 
самодостатъчност показва, че през 2014 г. родната транспортно-
комуникационната система не е достигнала долната граница на 
«коридора на самодостатъчност» и е представлявала 61,27% при 
необходимите 62%. Определено и обосновано е представяннето на 
икономическата самодостатъчност като режим (способ) за 
стопанисване на социално-икономическата система, предвиждащ 
покриване на разходите за функциониране преимущественно за 
сметка на собствените ресурси на източници на постъпления на 
парични средства (от 62% до 100%). Показателят за нивото на 
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икономическа самодостатъчност действа в ролята на индикативен 
показател за развитието на социално-икономическата система (или 
нейните сегменти) в даден момент от времето. Предложен е 
комплексен механизъм за стимулиране на самодостатъчното 
развитие на транспортно-комуникационната система. 

11. Видно е, че самодостатъчността се явява целева функция 
на безопасното развитие. Държавата може да осигури националната 
сигурност, преди всичко ако може да се опира преимуществено на 
собствени сили и е икономически самодостатъчена. 

12. Доказана е конструктивната разлика между понятията 
«транспортна сигурност» и «сигурност на транспорта». 
Транспортната сигурност – състояние на защитенност на жизнено 
важни интереси на човека и гражданина, обществото и държавата 
(потребители на услугите на транспортно-комуникационната 
система), обекти и субекти на транспортно-комуникационната 
система, при която се обезпечава нейното самодостатъчно развитие, 
своевременно откриване, предупреждение и неутрализация на 
реалните и потенциални заплахи за националните интереси. Общо 
взето, сигурността на транспорта – това е отсътствие на недопустим 
риск, свързан с опазването на транспортните средства, товари и 
пътници, сигурността на транспортно-икономическото 
пространство и социума. 

13. Определена  е видовата структура на системата за 
осигуряване сигурност на транспорта: safety – опазване на товарите, 
транспортните средства и обезпечаване сигурността на пътниците и 
превозвачите, т.е. опазване в процеса на транспортиране; рrotection 
– сигурност на транспортно-икономическото простанство от 
въздействия на външни опасности и заплахи вследствие извънредни 
ситуации, стихийни бедствия, терористични актове и т.н.; defence – 
защита на социума от негативни фактори на функционирането на 
транспортно-комуникационната система, т.е. от загуба на живот и 
здраве на населението като пасивни участники в транспортния 
процес в резултат на антропогенното и техногенно влияние на 
транспортно-комуникационната система. 

14. Разработен е механизъм за осигуряване на 
самодостатъчност на транспортно-комуникационната система в 
системата за обезпечаване на транспортната сигурност. Под 
механизъм за обезпечаване на транспортната сигурност следва да се 
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разбира обективно обусловлената и субективно реализуемата 
съвкупност от властови, управленчески и координационни условия, 
а така също и използваните мерки, способи за действия за 
определяне и организация (привличане) на необходимите и 
достатъчни сили и средства, интеграцията на различните звена на 
транспортно-комуникационната система за осигуряване 
безопасност на транспорта, предотвратяването, ликвидирането и 
компенсирането на опасностите и заплахите за самодостатъчното 
развитие. 

15. Развита е и задълбочена постановка за същността на 
понятието «информационна сигурност». Информационна сигурност 
– състоянието на защитеност на личността, обществото, държавата 
от информация, имаща вреден или противоправен характер, а така 
също и възпрепятстваща самодостатъчното развитие на личността, 
обществото и държавата. Информационната сигурност - същата 
обезпечава самодостатъчното развитие и състоянието на 
защитенност на информационната инфраструктура, включително 
компютри и информационно-телекомуникационна инфраструктура, 
а така също и информацията, която се намира в тях.  

16. Разработен е алгоритъм за анализ и оценка на заплахите за 
информационна сигурност на обектите от критичната 
инфраструктура на транспортно-комуникационната система. Към 
критичната инфраструктура, освен всичко друго, се отнасят 
енергетичните и транспортни магистрални мрежи, нефто- и 
газопроводи, морските пристанища, железопътните гари, каналите 
за скоростна и правителствена връзка.  

17. Предложена е и обоснована необходимостта от 
внедряване в научния свят на понятието «резистентност» в 
контекста на управлението на сигурността на социално-
икономическа система. Резистентността в развитието на социално-
икономическата система действа като: «генетично» свойство на 
система да преживява (да се пази от разрушаване); транзитна 
функция на развитието на социално-икономическата система; 
индикатор за самодостатъчност на социално-икономическа система; 
форма на организация и взаимодействие на структурните елементи 
на системата, обезпечаваща нейната  жизнеспособност и 
съпротивление срещу разрушителното въздействие; механизъм за 
обезпечаване на националната сигурност. Разработен е механизъм 



65 

за резистентност в системата за осигуряване на самодостатъчното и 
безопасно развитие на социално-икономическата система, който 
предполага дислоциране и въвеждане на съответстващ ресурсен 
ансамбъл в «болните точки» на система с цел противодействие на 
деструктивното влияние на заплахите за сигурността и нарастването 
на нейната самодостатъчност - «имунитет». 

18. Формиран е структурно-процесуален модел на 
резистенциогенезиса. Резистенциогенезисът представлява сам по 
себе си процес на разработване на сценарии за резистентност във 
взаимодействие с предходни, съвременни и бъдещи състояния на 
социално-икономическата система.  

19. Предложено е и обосновано тълкуване на понятиието 
«резистентна еластичност» на социално-икономическата система 
като способност на социално-икономическата система за 
структурно-функционално преустройство с цел укрепване на 
защитните свойства. 

20. Обосновано е наличието на ефекта на мултипликатор на 
резистентността на социално-икономическата система. 
Мултипликаторът на резистентността по отношение на сигурността 
отразява връзката между увеличаването/намаляването на 
резистентността на системата и изменението в състоянието на 
сигурност на социално-икономическата система. 

21. Резултатите от проведеното случайно и корелационно-
регресивно изследване потвърждават, че доминантни фактори за 
прираста на брутния приход в транспортно-комуникационната 
система, а значи и самодостатъчността на транспортно-
комуникационната система, се явяват обемът на експорта, 
товарооборотът, инвестициите в транспортната система и обема на 
транзитните превози. В труда е предложен и обоснован 
иконометричен модел за прогнозиране на самодостатъчността на 
транспортно-комуникационната система на Украйна. От 
получените прогнозни данни следва, че транспортно-
комуникационната система на Украйна попада в коридор на 
самодостатъчност през 2016 г., т.е. величината на съвкупните 
постъпления от собствени финансови ресурси пресича долната 
граница на «коридора на самодостатъчност» и представлява 64,5%. 
При запазване на тенденцията на съществените параметри се 
наблюдава положителна динамика на резултативния показател. 
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Така, при наличието на заявените параметри през 2026 г. 
самодостатъчността на транспортно-комуникационната система ще 
бъде под средното ниво, т.е. под медианата на «коридора на 
самодостатъчност» (81%) и представлява 74,61%. 

22. Обоснована е концептуалната стратегия за 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система на Украйна, основана на развитието на четирите 
доминантни съставляващи – Стратегия «4Т», която е насочена към 
повишаване нивото на самодостатъчност, а именно: транспортно-
комуникационната инфраструктура (ТКИ), търговията, 
технологиите и транзита.  

23. Разработен е алгоритъм за реализацията на стратегията за 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система на Украйна «4Т». Стратегическото управление на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система, което създава условия, позволяващи довеждането до 
минимум на вероятността от поява на опасности и заплахи от 
различен характер — информационен, икономически, политически, 
екологичен, военен и др., посредством които се предоставя 
възможно удовлетворение на потребностите на обществото и 
икономиката в конкурентноспособни услуги на транспортно-
комуникационната система.  

 
V. НАУЧНИ НОВОСТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

(ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД) 
 

Проведеното изследване представлява само по себе си 
съществен принос в развитието на теорията, методологията и 
практическото познание за самодостатъчното развитие на социално-
икономическата система. 

Към най-съществените резултати, представляващи научна 
новост от дисертационото изследване, се отнася следните: 

Научни резултати: 
1. Обоснована е научно-методологическата същност на 

икономическата самодостатъчност, коридора на самодостатъчност, 
а така също е предложена класификационнна схема на 
самодостатъчност според 24 признака. Така обоснованото 
представяне на самодостатъчността като режим (способ) за 
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стопанисване на социално-икономическата система, предвиждащ 
покриване на разходите за функциониране преимуществено за 
сметка на вътрешните ресурси (от 62% до 100%). 

2. Обосновани и доказани са принципът на самодостатъчност 
като определящ и необходим за осигуряването на сигурност на 
функционирането на социално-икономическата система, а така 
също и принципът на комплементарност като базов принцип за 
функционирането на транспортно-комуникационната система. 

3. Предложен е триизмерен концептуален модел за развитие 
на самодостатъчност. 

4. Предложено е и обосновано тълкуване на понятията 
«транспортно-комуникационна система», «транспортно-
икономическо пространство», «резистентност», «резистентна 
еластичност», «транспортна сигурност» и «безопасност на 
транспорта». 

5. Предложена е структурно-функционална организация на 
транспортно-комуникационната система са откроени три слоя: 
транспорт – инфраструктура – интерфейс, а така също е обоснована 
възможността за получаване на системно-технологична ресурсо-
синергия при усъвършенстване на структурно-функционалната 
организация на транспортно-комуникационната система. 

6. Разработена е функционална класификация на 
транспортно-комуникационната система по четири признака, в 
която приоритетен признак се явява «стимулирането на развитието 
на социално-икономическата система». 

7. Доказана е конструктивната разлика между понятията 
«транспортна сигурност» и «сигурност на транспорта», а така също 
е определена и видовата структура на системата за обезпечаване 
сигурността на транспорта. 

 

Научно-приложни резултати: 
8. Разработен е методически инструментариум за определяне 

нивото на икономическа самодостатъчност на социално-
икономическата система – балансът на самодостатъчност. 
Показателят за нивото на икономическа самодостатъчност може да 
се използва в ролята индикативен показател за развитието на 
социално-икономическата система (или нейните сегменти) в даден 
момент във времето. 
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9. Предложени са комплексен механизъм за стимулиране на 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система, механизъм за резистентност в системата за осигуряване на 
самодостатъчното и безопасно развитие, а така също и механизъм за 
осигуряване на самодостатъчност на транспортно-
комуникационната система в системата за обезпечаване на 
транспортна сигурност, необходими за разработването на 
програмни документи за стратегическото развитие на Украйна. 

10. Предложен е и обоснован иконометричен модел за 
прогнозиране на самодостатъчното развитие на транспортно-
комуникационната система, а въз основа на прогнозните резултати е 
предложена и обоснована концептуална стратегия за 
самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната 
система върху платформата от четири доминантни съставляващи – 
Стратегия «4Т». Разработеният модел и стратегиите могат да бъдат 
използвани от Министерството на инфраструктурата на Украйна 
при подготовка на проект за стратегията за развитие в 
транспортната сфера в предстоящ период. 

 
VI. ПУБЛИКАЦИИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Монографии: 
1. Чернявська Т.А. Самодостатність транспортно-

комунікаційної системи регіонів в системі національної безпеки 
[Текст] / Становлення економіки України у післякризовий період: 
ризики та проблеми розвитку // Під ред. д.е.н., професора О.О. 
Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012 - 
С. 81-89. 

2. Чернявська Т.А. Самодостатність як методологічна основа 
ефективного та збалансованого розвитку транспортно-
комунікативної системи [Текст] / Формування сучасних механізмів 
розвитку інноваційної сфери економіки: монографія // (колектив 
авторів) за наук. ред. І.Ю. Швець. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 
С.117-126. 

3. Чернявська Т.А. Теоретико-практичні засади організації 
фінансів суб’єктів господарювання вітчизняної транспортно-
комунікативної системи [Текст] / Теоретичні та практичні аспекти 
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стійкого розвитку фінансової системи  України // Під ред. д.е.н., 
професора О.О. Непочатенко (Частина 2) – Умань: Видавничо-
поліграфічний центр „Візаві”, 2013-С. 93-98. 

4. Чернявська Т.А. Пріоритети використання транспортного 
потенціалу країни та її регіонів у системі самодостатнього 
соціально-економічного розвитку [Текст] / Управління соціально-
економічними системами: монографія // (колектив авторів); за ред. 
Л.І. Антошкіної, Н.В. Ушенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С. 
94-99. 

5. Чернявська Т.А. Аналіз функціональних властивостей 
транспортно-комунікативної системи в контексті забезпечення 
національної самодостатності [Текст] / Фінансовий механізм 
забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем: 
монографія // за заг. редакцією д-ра екон. наук Л. І. Антошкіної, д-
ра екон. Наук С.А. Навроцького, - Бердянськ : Видавець Ткачук 
О.В., 2016. – С. 25 – 32. 

6. Chernyavska T., Britchenko I. Economy and education of 
Ukraine: on the road to EU // Edited by Igor Britchenko, Wyższa Szkoła 
Biznesu - National Louis University in Nowy Sącz (2016). – P. 163 – 
178. 
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Статии в научни международното издания: 
1. Чернявська Т.А. Нові методичні  підходи  до  аналізу  
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2013. – Вып.2 – с. 165 –170.- Google Scholar. 
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Scholar. 
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