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С Т А Н О В И Щ Е 
 

oт хон. проф. д-р МАРИН НАЙДЕНОВ НЕШКОВ, кат. “ИОТ”, 

Икономически университет - Варна, научна специалност „Икономика 

и управление” (туризъм), ПН 3.9. „Туризъм”, област на висшето образова-

ние 3.“Социални, стопански и правни науки“  
 

Относно: дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“, ПН 3.8. 

„Икономика”, ОВО 3.“Социални, стопански и правни науки“, 

докторска програма „Световно стопанство и МИО” 
 

Автор на дисертационния труд: АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНГОР 

 

Тема на дисертационния труд:  

„МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

 ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ В УКРАЙНА” 
 

Основание за изготвяне на становището: участие в състав на научно жури по 

защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 403/29.06.2022 г. на 

Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” и представени дисертационен труд, 

автореферат и справка за съответствие с минимално изискваните точки по 

групи показатели за съответната научна степен, утвърдени от НАЦИД. 

 

1. Обща информация за докторанта 

Алина Александрова Ингор е завършила докторантска програма към 

кат. „Икономика” на ф-т „Международна икономика и администра-

ция” на ВСУ „Ч. Храбър” по ПН 3.8. „Икономика” в ОВО 3. „Социални, сто-

пански и правни науки”, съгласно Заповед  на Ректора на ВСУ „Ч. Храбър” 

№ 403/29.06.2022 г. Обучението й е осъществено на самостоятелна подго-

товка под научното ръководство на доц. д-р Младен Тонев.  

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд на А. Ингор е с обем от 225 стр. Състои се от: 

увод (4 стр.); основен текст в 3 глави (общо194 стр.); заключение (7 стр.); 

приложения (6 стр.) и списък на използваната литература с 97 заглавия (9 
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стр.).   Основният текст е илюстриран с 15 таблици и 22 фигури. В структурно 

отношение дисертацията е добре построена и балансирана и е с ясна мето-

дологическа и логическа последователност. Стилът е добър, текстът е напи-

сан на научен и същевремено разбираем български език. Изследваннето е 

посветено на актуална проблематика, свързана с изграждане на принци-

пи, подходи и ефективни икономически механизми за конкурентоспо-

собно развитие на хотелиерската индустрия на Украйна. Оценяваме поло-

жително избора на обекта и предмета на изследване и считаме, че 

изследователската цел е постигната, а работните хипотези - доказани.   

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Получените в научни резултати в дисертацията на д-т Алина Ингор 

оценяваме като полезни и препоръчителни за бъдещата дейност на субектите 

на туристическата политика в Украйна. При подготовката й е събрана, обра-

ботена и систематизирана достатъчна по обем и качество научна информа-

ция от авторитетни и официално признати източници. Тя е използвана от 

автора коректно, което гарантира достоверност на обосновките и изводи-

те. Докторантката показва умение за задълбочено и творческо прилагане на 

изследователските методи, чрез които достига до мотивирани изводи, в 

синхрон с научната цел и изследователските задачи.  

 

4. Оценка на научните и научно-приложните приноси 

В дисертацията на д-нт А. Ингор откриваме научни приноси с тео-

ретико-методологически и практико-приложен характер. По наше мнение 

те се отнасят най-общо до: доразвитие на икономическата концепция за раз-

витие на хотелиерската индустрия на Украйна и разкриване на подходи за 

нейната интерпретация и приложение; разработка на авторова методика за 

изследване на състоянието на хотелиерството в Украйна и тестване на науч-
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ни хипотези за иновации в хотелиерския бизнес модел; анализ и предлагане 

на насоки за ефективното им приложение чрез повишаване компетенциите и 

познанията на мениджърите и за разнообразяване и повишаване качеството 

на хотелиерския продукт. Представените приноси определяме като баланси-

рани в теоретичен и практико-приложен аспект. Считаме, че основната част от 

тях са лично дело и заслуга на докторантката. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Във връзка с дисертационния труд А. Ингор има 8 публикации, в 

т.ч.: 4 научни статии, отпечатани в авторитетни издания на научни ин-

ституции в Украйна и 4 научни доклада в сборници от научни конферен-

ции. Научната продукция по дисертацията оценяваме като достатъчна по 

нормативните изисквания и представяща ефективно резултатите от из-

следванията сред научната общност. 

 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът отговаря на изискванията за обем, структура и 

съдържание и отразява обективно основните резултати и научни приноси 

в дисертациония труд на Алина Ингор. 

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Дисертационният труд би спечелил, ако в него беше отделено по-

вече внимание на анализа на рисковете и шансовете за развитие на турис-

тическата и в частност хотелиерската индустрия. От прецизиране се нуж-

дае и специфичния за обекта и предмета на изследването понятиен апарат. 

Препоръчвам в бъдещата си изследователска работа Алина Ингор да 

доразвие изследваната проблематиката с отчитане на последиците от раз-

витието на съвременната вътрешна и международна политическа обста-
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новка за украинската туристическа и хотелиерска индустрия. Въпросът 

ми към докторантката в тази връзка е: как вижда тя възможностите за раз-

витие на туристическата и в частност хотелиерската индустрия след прик-

лючване на военните действия в Украйна ? 

 

8. Заключение 

Дисертационенният труд на тема: „Механизми за развитие на хоте-

лиерската индустрия в Украйна”, с автор Алина Ингор, съдържа научни и 

научно-приложни приноси и отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за прилагането му и Минималните национални изисквания към 

научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на 

научна степен. Резултатите от изследването в него показват, че докторант-

ката притежава необходимите теоретични знания, професионални умения и 

качества за самостоятелно научно изследване. Изложените аргументи ми 

дават основание убедено да оценя ПОЛОЖИТЕЛНО обсъждания дисерта-

ционен труд и да гласувам „ЗА” присъждането на образователната и на-

учната степен „доктор“ на Алина Александрова Ингор в област на ВО 

3. „Социални, стопански и правни науки”, ПН 3.8. “Икономика“, докторан-

тска програма „Световно стопанство и МИО”.  

 

25.08.2022 г.                                                

гр. Варна 

  ИЗГОТВИЛ:………………………… 

    (проф. д-р М. Нешков) 


