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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

С Т А Н О В И Щ Е

От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“ в Професионално направление 3.7
„Администрация и управление”, докторска програма „Икономика
и управление (индустрия)“.

Автор на дисертационния труд: АСКАР АМИРХАНОВИЧ
КАРИБАЕВ

Тема на дисертационния труд: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗВИТИЕТО НА НЕФТЕНИЯ И ГАЗОВ
ОТРАСЪЛ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното
жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед №
1015/15.09.2017 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”.

1. Информация за дисертанта

Докторантът Аскар Карибаев се е обучавал по докторска програма

към катедра „Администрация, управление и политически науки” на ВСУ

по научна специалност „Икономика и управление (индустрия)” съгласно

Заповед на Ректора на ВСУ № 331/27.03.2017 г.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Представеният за защита дисертационен труд е с общ обем от 211

страници. Автора използва възприетия класически подход при такъв вид

разработка, който се състои от увод, 3 глави, заключение, списък на

използваната литература. Съдържанието на главите е разпределено на
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добре балансирани отделни параграфи. В основния текст се съдържат 11

таблици и 16 фигури. Използвани са 19 приложения. По отношение на

редакционното и стилово оформление текстът прави добро общо

впечатление.

Използваните литературни източници наброяват 169 заглавия на

руски и английски език, които демонстрират добра осведоменост по

разглежданата проблематика в дисертационния труд.

В увода убедително се обосновава актуалността и значимостта

на изследването, които се обуславят от нарастващата роля на нефтено-

газовата промишленост като приоритетно стратегическо направление за

просперитета на Република Казахстан.

Коректно са формулирани предмета, обекта и целта на

дисертационния труд. За постигането на поставената цел се решават пет

изследователски задачи, които адекватно очертават пътищата за решаване

на изследователския проблем. Обемът, структурата и обхвата на

изследването ми дават основание да считам, че автора е изпълнил

поставените пет задачи, дефинирани по-горе, посредством които постига

конкретни практико-приложни резултати

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати

Автора на дисертационния труд предлага пет научни и научно-

приложни приноса, които приемам. Същите са постигнати чрез проведено

задълбочено и добросъвестно изследване. Като по-значими могат да се

откроят:

– Разкрити са условията и възможностите за обезпечаване на
ефективното развитие и управление на нефтения и газов отрасъл на
Република Казахстан, базиращи се върху комплексното отчитане на
факторите на външната и вътрешна среда и с оглед перспективите
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на стратегическото му развитие, формулирани на най-високо
държавно ниво;

– Систематизирани са ключовите фактори, оказващи влияние върху
ефективността на развитието на нефтения и газов отрасъл, които е
целесъобразно да се вземат предвид и използват при по-
нататъшното му комплексно усъвършенстване;

– Формулирани са методическите основи на ефективното управление
на отрасъла и е предложен модел за неговото информационно
обезпечаване;

– Разкрити са съдържанието, основното предназначение и
компонентите на механизмите за усъвършенстване на държавното
регулиране на дейността на нефтения и газов отрасъл;

– Доказана е целесъобразността от развитието на малките и средни
предприятия, експлоатиращи ниско продуктивните и изчерпани
находища.

4. Оценка на публикациите по дисертацията

Основните резултати от дисертационното изследване Аскар

Карибаев е представил в общо 15 (петнадесет) самостоятелни публикации

по темата на дисертационното изследване.

5. Оценка на автореферата

Авторефератът релевантно представя в синтезиран вид обхвата,

съдържанието и резултатите от изследването.

6. Критични бележки, препоръки и въпроси

В качеството ми на научен ръководител на Аскар Карибаев в

процеса на разработка на дисертационния труд съм отправял своите

бележки и препоръки. Докторантът е отразил добросъвестно основната
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част от препоръките. В допълнение могат да се имат предвид следните

бележки и препоръки:

– Дисертационният труд би спечелил, ако още по-коректно се

прецизират текстовете на ограниченията и научно-

изследователските методи.

– Заслужава по-подробно и точно да се разкрие релацията между

понятията „комплекс-отрасъл-промишленост” с оглед по-точното

разкриване на специфичните особености на всеки от тези термини.

7. Заключение

Представеният за защита дисертационен труд има характер на

завършено научно изследване. Получените научни и приложни резултати

имат приносен характер, което ми дава основание да считам, че

дисертационния труд отговаря на Закона за развитие на академичния

състав на Република България и Правилника за неговото приложение.

Предвид на това предлагам Научното жури да присъди на Аскар

Амирханович Карибаев образователна и  научна степен “доктор” по

докторска програма: „Икономика и управление (индустрия)“. от

професионално направление 3.7 „Администрация и управление“.

Изготвил становището:
(проф. д-р Павел Павлов)


