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Представеният дисертационен труд е посветен на теоретични и 

методологически аспекти на управлението на хотелиерската индустрия в 

Украйна. Трудът е с обем 225 страници и включва 22 фигури и 15 

таблици. Списъкът на използваната литература включва общо 97 

източника. Приложена е анкетната карта на емпиричното проучване. 

Разработката е организирана в увод, три глави, заключение, списък 

на използваната литература и приложения. Докторантката е 

осъществила емпирично изследване на основата на разработена от нея 

анкетна карта. Като цяло структурата на дисертацията е балансирана и 

отговаря на замисъла на докторантката. 

В уводната част са дефинирани ясно актуалността на изследвания 

проблем, целите и задачите на дисертационния труд свързани с анализа 
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на регулаторната рамка на хотелиерската индустрия в Украйна и 

подобряване на механизмите за действие в сектора. Представени са 

хипотезите на изследването и и приетите от докторантката ограничения. 

Дисертационният труд е разработен на основата на 

систематизиране на функционирането на отрасъла и неговата 

ефективност. Предложена е концепция за развитие на хотелиерската 

индустрия и нейния принос за икономиката на страната. 

ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Дисертационния труд е посветен на отрасъл с големи възможности 

за участие в икономиката на Украйна. По тази причина националните 

регулации са насочени към доближаването на най-високите стандарти на 

хотелиерска индустрия в света. Поради това са съпоставени резултати и 

оценки за ефективността на отрасъла и са предложени виждания за 

ефективното му развитие. Посочени са възможности за подобряване на 

продуктовата стратегия на хотелиерската индустрия и нейното активно 

присъствие в националната икономика. 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 

Представеният дисертационен труд е посветен на научно 

приложни аспекти на развитието на хотелиерската индустрия в Украйна. 

На основата на прилаганите принципи на управлението на хотели в 

световната практика е анализирано държавното регулиране на отрасъла. 

Оценките на състоянието на сектора е предпоставка за предлагането на 

методологичен подход за ефективно развитие на хотелиерството в 

Украйна. На база резултатите от изследването са формулирани изводи за 

разработването на стратегия за развитие на хотелиерската индустрия и 

нейния принос в националното стопанство. Техният приносен характер 

може да се систематизира в следните направления: 
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• Систематизирани са концепции на управление на хотелите и 

прилагани световни практики, които идентифицират 

спецификите в отрасъла. Изведено е мястото на хотелиерската 

индустрия в отрасъла туризъм, прилаганото държавно 

регулиране в Украйна. Представени са прилаганите 

управленски принципи в украинските хотели. Тези резултати 

могат да се определят като „систематизиране и допълване на 

съществуващо знание“. 

• На основата на анализа на състоянието на туристическия 

отрасъл в Украйна са изведени оценки за ефективността на 

функционирането на хотелите и мнението на потребителите за 

предлаганите услуги. Представени са организационни форми и 

модели на за подобряване функционирането на хотелите и 

тяхното място в националната икономика. Тези резултати имат 

конкретен научно-приложен характер. 

• Предложени са стратегии за развитието на отрасъла и 

прецизиране на класификацията на хотелите. Изведена е ролята 

на проектите за хотелиерско развитие с участието на 

международни оператори и въвеждането на нови стандарти за 

работа Формулирани са препоръки за управление на хотелска 

икономика на Украйна и създаване на туристическа марка на 

страната. Тези резултати могат да се определят като 

„систематизиране и допълване на съществуващо знание“. 

Така представените научно-приложни приноси са дело на 

докторантката и показват нейната теоретична подготовка и акуратност в 

интерпретирането на данни за функционирането на хотелиерската 

индустрия в Украйна. 

Представените публикации съдържат съществени части от 

научните изследвания на докторантката, които са представени в 
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дисертацията. В тях са апробирани изследователски резултати и 

виждания на авторката, което е предпоставка за практическо 

приложение на постиженията в дисертационния труд. 

ОЦЕНКА НА АВТОРЕФЕРАТА 

В автореферата на дисертационния труд, с обем от 46 страници, са 

разработени основните компоненти на подхода на докторантката към 

изследването – актуалност и значимост, обект и предмет на 

изследването, цели и задачи, авторски тези, методология на 

изследването, ограничения на изследването. Подробно са представени 

структурата и изводите от изследването. Справката за приносите 

отразява вижданията на авторката за постиженията в изследваната 

област. Включеният списък с публикации представят на резултатите от 

дисертационния труд. Приложена е декларация за оригиналност. 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Към рецензирания дисертационен труд могат да бъдат отправени и 

критични бележки с оглед бъдещи разработки и насочване към 

определени виждания. 

На първо място, при оформянето на дисертационния труд би 

следвало прецизно да се оформят текстовите и стилистичните форми на 

представяне на разработката. 

На второ място, развитието на хотелиерската индустрия трябва д 

по-голяма степен да се интерпретира от позициите на национално 

сравнително предимство и да се посочват специфични видове 

туристически продукти, които могат да повишат международната 

конкурентоспособност на отрасъла. 

Посочените критични бележки и препоръки не намаляват 

качеството и количеството на получените резултати и приноси. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ В УКРАЙНА развива теоретични и 

методологични подходи за оценка на развитието на туристическия 

сектор в Украйна. Разработката притежава необходимите научно-

приложни приноси, поради което препоръчвам на Уважаемото научно 

жури да присъди на Алина Александровна Ингор образователната и 

научната степен „доктор“ по професионално направление 3.8. 

„Икономика”, докторска програма „Световно стопанство и 

международни икономически отношения”. 

 

22.08.2022 г.    Рецензент: 

Гр. Варна     /Проф. д-р Емил Панушев/ 

 

 

 

 

 

 


