СТАНОВИЩЕ
От проф. д-р Емил Спасов Панушев
За дисертационния труд
УПРАВЛЕНИЕ НА САМОДОСТАТЪЧНОТО РАЗВИТИЕ НА
ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА НА УКРАЙНА
На Татяна Анатолиевна Чернявская
ОБЩА ОЦЕНКА
Представеният дисертационен труд е посветен на важни аспекти
от функционирането на украинската икономика – осигуряване на
транспортна

и

комуникационна

сигурност.

Актуалността

на

разглежданите проблеми произтича от динамичната външна среда и
стремежа на авторката за изгради теоретична рамка и практикоприложни подходи за повишаване на степента на самодостатъчност на
икономиката на страната. Сложният и многообразен характер на
процесите на постигане на високата степен на сигурност са свързани
както с функционирането на националните системи, така и с
външноикономическите връзки на страната. Важно място в изследването
е разработването на алгоритъм за моделиране на процесите и
управлението

на

самодостатъчното

развитие

на

транспртно-

комуникационната система на Украйна.
ОЦЕНКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ
Изследванията на Татяна Анатолиевна Чернявская са насочени
към избора на теоретичен модел, който да отразява степента на
осигуреност на националната икономика и възможностите за развитие
на външноикономическите отношения на страната. Това е предпоставка
за функционален анализ на транспортно-комуникационната система и
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определяне на факторите за нейното управление. Задълбоченото
проучване на транспортната и комуникационната сигурност са дали
възможност на докторантката за предложи модел за оценка на
самодостатъчността на националната икономика. Така постигнатите
резултати и приноси могат да се оценят в следните аспекти:


Теоретико-методологичните

подходи

в

изследването

на

самодостатъчността е базирана на оригинално и подробно
представяне на автархичен модел на функциониране на
националната

икономика,

което

да позволи

оценка

на

параметрите и степента на тяхното постигане. Разработена е
методика и са определени показатели, както за развитието на
транспортната и комуникационните системи, така и за степента
на ефективност на тяхното управление. Тези постижения на
докторантката могат да се определят като съществени
теоретични приноси в методологията на анализа.


Задълбоченото изследване на състоянието и функционирането
на транспортната система е основа за извеждане на съществени
теоретико-приложни изводи за равнището на самодостатъчност
и управление на бъдещото му развитие от гледна точка на
външните транспортни връзки на Украйна. Представена е
важността на външноикономическите отношения и тяхната
динамика за подобряване управлението самодостатъчността на
системата. Предвид важността на тези процеси за сигурността
на системите са приложени методи за диагностика на
функционирането им. Тези приноси на докторантката могат да
се определят като приложение на научни постижения в
разработване на приложни проблеми.
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Разработена е система от показатели за оценка на степента на
самодостатъчност с оглед управлението на транспортнокомуникационната инфраструктура. Моделирани са процесите
на функциониране и са разработени концептуални основи за
изграждането на стратегия за самодостатъчното развитие на
транспортно-комуникационната система. Тези приноси имат
конкретен научно приложен характер.

Общата ми оценка е, че представените резултати от направеното
изследване в дисертационния труд на Татяна Анатолиевна Чернявская
могат да се характеризират като съществени теоретични и научноприложни приноси. Изведените научни резултати и изводи съответстват
на формулираните приноси.
КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
Към разработката нямам критични бележки. Бих отправил
препоръка да се развият изследванията на авторката в посока на оценка
на изграждането на съвременни транспортни и комуникационни
терминали за укрепване на самодостатъчността на системите.
Посочените препоръки не се отразяват върху количеството и
качеството вече дефинираните резултати и приносни моменти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният труд на
„УПРАВЛЕНИЕ

НА

Татяна Анатолиевна Чернявская

САМОДОСТАТЪЧНОТО

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННАТА

РАЗВИТИЕ

СИСТЕМА

НА
НА

УКРАЙНА“ съдържа задълбочени и оригинални научни изследвания със
съществен принос в развитието на икономическата теория и практика..
Дисертацията отговаря на изискванията на Закона за развитие на
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академичния състав в Република България, поради което предлагам на
Уважаемото научно жури да присъди на Татяна Анатолиевна
Чернявская научната степен „доктор на науките” по професионално
направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма
„Организация

и

управление

извън

сферата

на

материалното

производство“.
28.06.2017 г.

Подпис:

Гр. Варна

/проф. д-р Емил Панушев/
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