РЕЦЕНЗИЯ
на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на управлението на
развитието на нефтогазовия отрасъл на Република Казахстан” с автор Аскар
Амирханович Карибаев за даване на образователна и научна степен “доктор”
по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”,
докторска програма „Икономика и управление (Индустрия)”.

1. Актуалност и значимост на

разработеният в дисертационния труд

проблем. Точна ли е оценката на състоянието на решаването му към момента
на публикуване на дисертационния труд? Правилно ли е избрана методиката
на изследването?
Представеният за обсъждане дисертационен труд е с обем 222 стр. съдържа
въведение, три глави, заключение, списък на използвана литература и 19
приложения. Използва и цитира 169 източника, от които 11 на латиница.
Разглежда актуален и сложен производствено-икономически проблем, засягащ
управление на развитието на отрасъла за нефт и газ на Р. Казахстан.
Авторът аргументира актуалността на изследването с нарастващата роля и
значение на производството на нефт и газ за интензивно развитие на страната,
както и възможностите за подобряване на нейните позиции на световния пазар на
енергийни ресурси. Предпоставка за това са установените значителни запаси на
въглеводородни суровини и възможността с увеличаване на добива на нефт и газ да
бъде постигнато подобряване на благосъстоянието на населението на Казахстан.
Докторантът оценява настоящите и потенциални възможности за добив, и
обосновано твърди, че изследването, разработката и внедряване на нови, научно
обосновани подходи за усъвършенстване на системата за управление на отрасъла за
нефт и газ, базирано на най-добрите практики и модели, е значим за страната
въпрос. Този аргумент отговаря на действителното състояние и роля на отрасъла в
страната, свързан е с подобряване благосъстоянието на гражданите, което може да
се приеме като обоснован и значим авторски избор.
Обект на изследване са процесите на управление на отрасъла и свързаните
фактори и закономерности, влияещи на ефективността на отрасъла. Предмет на

използване са управленските подходи в отрасъла в комплекса, и предприятията при
процесите на транспортиране и реализация на ресурси и продуктите от тяхната
преработка.
Изследването прилага общо научните методи за системен и моделен анализ на
дейността на отрасловия комплекс, както и частно научните методи на икономикологистичната методология за анализ. Базира се на съществуващите теоретични и
практически разработки за функциониране на отрасъла и приоритетните
направления на държавната политика и пазарна ситуация за отрасъла.
2. Характеристика на естеството и достоверността на материала, върху

който се градят приносите на дисертационния труд. Същност и характер на
получените приносни резултати.
Изследването се съобразява с реалностите на съветското техническо
наследство, богатството на природните недра на страната, развитието на пазарните
отношения и привличането на съвременни технологии, позволяващи постигане на
ефективен икономически растеж. Авторът приема, че това е възможно чрез
усъвършенстване на транспортно-логистичната инфраструктура на отрасъла и
нейното свързване със световното търговско пространство. Това развитие е
свързано с организационно-правната база и управление, позволяващи провеждане
на нефтените операции в съответствие с международната практика и изискванията
за концепцията за устойчиво развитие.
Изследването се основава на разработената стратегия за развитие на
комплекса за нефт и газ, усъвършенстването на организационната и иновационна
инфраструктура, оптимизацията на данъчната система. Работата е тясно свързано с
плановите научни изследвания на Казахстанския университет за иновационни и
телекомуникационни

системи

и

общонационалните

задачи,

поставени

от

Президента на републиката в „Стратегия на Казахстан - 2050“ и свързаните с нея
национални и регионални планове за развитие. Основано е на официални данни от

планирането на дейността на отрасъла и предприятията в него, което несъмнено
гарантира тяхната достоверност.
Основните приноси на научния труд включват:
• Изявени са условията и възможностите за ефективно развитие на
отрасъла за нефт и газ в условията на средата и целевите насоки за стратегическо
развитие.
• Систематизирани са факторите за ефективно развитие на комплекса за
нефт и газ на Р. Казахстан.
• Разкрито е съдържанието, основното назначение и елементите на
държавното регулиране на комплекса.
• Показана е целесъобразността на развитие на малки и средни
предприятия

(МСП)

за

експлоатация

на

нископродуктивни

и

изтощени

месторождения.
• Разработени са приоритетни направления на държавната програма за
поддръжка и развитие на нефтодобиващи предприятия.
Тези приноси могат да се определят като обогатяване на съществуващите
теоретични знания и методологически инструменти на прилаганата политика на
страната за развитие на нефтодобивния сектор. Те включват приложение на
известни методологически знания в практиката за управление на сектора чрез
усъвършенстване

на

неговия

информационен

и

управленски

компонент.

Направените аналитични изводи и предложения за развитие на политиката са
определена новост за практиката в страната.

3. Оценка на авторското участие в получаването на приносите в

дисертационния труд и на публикациите по него.

Авторското участие в получаването на приносите от дисертационния труд е
несъмнено. Свидетелство за това са публично представените петнадесет
самостоятелни

публикации по проблема пред авторитетни научни форуми и

издателства в Уралск (Казахстан), Москва, Самара (Русия), Германия (Lap
Lambert). Активната публикация по съществуващите проблеми и перспективни
проекти за сектора за нефт и газ, вкл.: модернизация на управлението; насоки за
повишаване ефективността на развитието; развитие на МСП, подобряване на
управленската култура; индикативен метод при организационното управление;
бенчмаркинг при оценяване на индустриалното развитие; лизингови инструменти;
управление на знанията; управление на организационни счетоводни центрове
очертава широк и устойчив кръг от интереси, свързани с докторския труд. Това
убедително свидетелства за авторския принос в получените резултати.

4. Оценка на възможностите за използване на получените резултати с

препоръки за бъдещото им внедряване.
Авторът дава убедителни аргументи за практическата ценност и апробацията
на резултатите от изследването, видно от

посочените петнадесет публикации,

Включените в тях данни ясно очертават кръга на заинтересованите потребители на
резултатите от изследването. Такива могат да бъдат предприятията от комплекса за
нефт и газ, които се стремят да повишат ефективността и подобрят управлението
на дружествата. Изследването може да бъде използвано от специалистите във
висшия апарат на управление при анализ и вземане на решения за развитието на
комплекса.
Предложени от автора методики за мониторинг и вземане на решения за
сондажната дейността, както и по програмата за осигуряване на екологическа
безопасност

на

регионите

за

нефтодобив

са

внедрени

в

работата

на

производствените структури на НГДУ „КазМунайгаз“. За облекчаване на дейността

на МСП в сектора са направени предложения за законодателни промени на
данъчното облагане. Резултатите от изследването се използват в учебния процес на
Казахстанския университет за иновационни и телекомуникационни системи.

5. Характеристика на автореферата към дисертационния труд, в която да

се отговори на въпроса дали той вярно и точно отразява дисертационния
труд?
Авторефератът на дисертационния труд вярно и точно отразява съдържанието
и

резултатите

от

проведеното

изследване.

Представя

всички

основни

изследователски елементи. Ясно декларира получените приносни резултати и
представя свързаните с труда публикации.

6. Критични оценки, забележки и препоръки, с мотивирано предложение

за насоките на по-нататъшната работа на докторанта за тяхното отчитане с
цел подобряване на представения труд. Декларация дали тези критични
забележки и препоръки не намаляват качеството и количеството на
получените резултати и приноси.
Към труда могат да се направят следните бележки и препоръки:
• В следващите изследвания ще бъде особено полезно изследването и
отразяване на пропорциите на държавните и пазарни местни и чужди инвестиции
за развитие на комплекса, с отчитане на спецификата на риска за икономическото
развитие на страната.
• Препоръчително е ранжиране на важността на многогоцелевото
насочване на изследването, включващо основно анализ на структурата, формата на
собственост и държавното регулиране. Независимо от комплексността на
проблема, традиционен решаващ фактор за развитие на отрасъла са влаганите
инвестиции в комплекса за нефт и газ и свързаните с това национални и чужди

(преки и непреки) чужди инвестиции. Структурата, собствеността и дори
регулирането са функция на инвестиционните потоци в отрасъла. Съвременен и
ключов бъдещ фактор са знанията и технологичното развитие, които предполагат
инвестициите.
Направените препоръки не променят високата положителна оценка за
насочеността и качеството и количеството на резултатите от предложения за
рецензиране труд. Тяхното отчитане в бъдещата работа на автора би могло да
задълбочи и разшири постигнатите изследователски приноси.

7. Други въпроси, които рецензентът счита за целесъобразно да разгледа

трябва да са съпроводени с обяснение за релевантност към разглеждания труд
и мотивация за включването им в рецензията.
Нямам допълнителни въпроси към труда, които трябва да бъдат разгледани
в рецензията.

8. Мотивирано заключението на рецензията с отговаря на въпроса дали
да се присъди, или не образователната и научна степен „доктор” на автора на
дисертационния труд.
Направеният анализ показва, че в съдържателно и структурно отношение
дисертационния труд

съдържа

необходимите елементи

на дисертационно

изследване. Авторът на труда познава теорията, методологията и практиката на
управление на отрасъла за нефт и газ в условия на нарастваща пазарна
конкуренция.
Като цяло научният труд е посветен на актуален за Казахстан теоретически,
методически и практически въпрос. Използва ясен стил на изложение. Включва
убедителни аргументи за защита на авторската теза.

Представеният труд има характер на целенасочено тематично изследване на
значим изследователски проблем. С него авторът показва способност да анализира
и предлага решение на сложни обществено икономически проблеми. Получените
резултати съответстват на изискванията на Закона за развитие на академичния
състав и на Правилника за неговото приложение, което ми дава основание да
предложа на Уважаемото научно жури на ВСУ „Черноризец Храбър“ да даде
образователната и научна степен „доктор“ на Аскар Амирханович Карибаев по
професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, докторска
програма „Икономика и управление (Индустрия)“.

София, 25 септември 2017 г.
Рецензент:
/ проф. д-р Т. Иванов/

