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Дисертационният труд е с обем 248 страници, стои се от увод, 4
раздела, заключение, списък на фигури, списък на таблици и използваната
литература. Съдържанието на разделите е разпределено на отделни
параграфи. Основният текст съдържа 12 фигури и 44 таблици.

Списъкът на използваните литературни източници наброява 280
заглавия на английски и полски език. Използвани са 9 интернет източника.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация,
управление и политически науки“ на факултет „Международна икономика
и администрация“ и насочен за защита пред научно жури.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на научното
жури на 02.08. 2018 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на Ректората на ВСУ
“Черноризец Храбър“.

Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 във ВСУ
„Черноризец Храбър“ и на сайта www.vfu.bg, раздел „Докторантура“.

http://www.vfu.bg/
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I. ОБЩА ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

1. Въведение
Динамичната външна среда и растящите изисквания на

заинтересованите страни налагат извършването на промени във
функционирането на организациите. Нарастващата глобална конкуренция
и увеличаващите се разходи за придобиване на знания, необходими за
покриване на стандартите на най-добрите практики за управление, водят
до необходимостта от постоянно подобряване на стратегията на
организациите. Самото функциониране на организациите също изисква
нови компетенции, необходими за постигане на успех на пазара.

Съвременните организации все повече оценяват ролята на
нематериалните ресурси. А интелектуалният капитал става определящ
фактор за качеството на организациите. Конкурентоспособността на
организациите се определя от човешкия капитал - знания, умения,
личностни черти, поведение, нагласи, иновативност на работниците и
служителите, както и способността на организациите да разпознават,
създават и използват техните потенциали. Следвайки тези тенденции и
опитвайки да се адаптират към съвременните изисквания на пазара, много
организации извършват мащабни промени, които водят до необходимостта
от преразглеждане на сегашния подход към управлението на човешкия
капитал и въвеждането на нови качествени действия по отношение на
персонала. Отговорът на тези предизвикателства трябва да бъде подходящ
подход към компетентността на служителите на ръководни длъжности,
като естествен начин за изграждане на гъвкава и адаптивна организация по
отношение на променящите се външни условия.

Диагностиката на компетенциите на мениджърите в организациите е
сложен процес, за което се използват разнообразни методи, подходи и
мерки за идентификация на всички проблемни ситуации в организациите и
техния личен състав. Поради все по-голямото и растящо значение на
системата на управление на човешките ресурси в цялостния процес на
управление на дадена организация, анализът и диагностиката на
компетентността на управленския персонал става процес с особена
важност. В съвременното „общество на знанието“ ключово значение за
конкурентоспособността на организациите са компетентностите на
нейните работници и служителите. В тази връзка, съществен въпрос е
постоянният мониторинг на нагласите на управленския персонал за
повишаване на своите квалификации и системен анализ на неговата
структура. Резултатите от тези проучвания и анализи могат да бъдат
използвани като инструмент за ранно предупреждение за проблеми и като
база за разработка на програми за въвеждане на промени и посочване на
насоки за бъдещото развитие на управленските кадри. Заключенията,
получени от тези проучвания могат да оптимизират функционирането на
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организацията в нейните разнообразните дейности, а не само по
отношение на човешките ресурси.

Следователно темата на настоящата дисертация се отнася за оценка и
моделиране на компетенциите на управленския персонал в предприятията.
В този контекст дисертацията трябва да посочи действителната ситуация в
организациите, като представя функционирането на служителите на
управленски длъжности и потребностите за адаптация към настъпващите
външни промени и да предложи нов модел на управленските компетенции.

2. Актуалност и значимост на темата на изследването
Необходимостта от адаптация към постоянно настъпващите промени

в икономическите явления неизбежно води до въвеждане на промени.
Затова, бързо растящият обхват и темпо на тяхната поява изисква

систематична адаптация на управленските кадри с цел осигуряване на
тяхната подходяща реакция на външните сигнали под формата на нови
концепции и форми на действия. За да бъде осъществена тази цел се
появява необходимостта от развитие на съответен начин на мислене за
компетенциите на управленския персонал, който ще бъде решаващ за
качеството на потенциала на персонала на фирмите. Както се изказва по
въпроса П. Друкер, управленските кадри трябва да анализират своята
компетентност. „Ако мениджърът знае, че по някакъв въпрос не е
компетентен, той трябва да има смелост да каже не. Защото добрите
намерения при едновременна липса на компетентност създават
безотговорност. Мениджърите трябва да могат да различават, какво могат
и какво не могат да правят. Никога не трябва да правят нещо, за което не са
компетентни, защото това е израз на безотговорност.“1

Следователно, появява се необходимост от количествено и качествено
подобряване на компетенциите на управленските кадри, което прави
възможно тяхното рационално използване и развитие в процеса на
изпълнението на управленските им задачи и функции. В тази връзка още
по-належащ става въпросът за прилагане на комплексен и кохерентен
подход, който по същество представлява основа на пазарния успех на
предприятията, който в същото време е желаният стандарт, към който
фирмите ще бъдат принудени в значителна степен да се придържат.
Действията в тази посока могат да дадат очакваното и обективно ново
качество в разглеждания обхват, а вземайки предвид факта, че
компетенциите са динамично явление, т.е. променят се постоянно, опитът
за тяхното изследване може да послужи за подходящо моделиране на
изискванията към всички работници и служители, включително
управленския персонал.

1 П. Друкер, 2011, „Управление в бурни времена“ Издание на Професионалното училище за бизнес,
Краков, стр. 213.
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Засилването на конкуренцията на вътрешния и международния пазар
води до преходния характер на всяка придобита позиция на дадено
предприятие и може във всеки момент да се промени в неблагоприятна
ситуация. Вероятността от появата на такава ситуация нараства тогава,
когато императивът за придобиване на нови знания, т.е. развитие на
компетенциите, свързани с умело разпознаване на ситуационните фактори,
е пренебрегнат или подценен от управленските кадри. Затова все по-важно
става търсенето на нови форми на изучаване на труда на управленските
кадри по отношение на притежаваните компетенции.

Провеждането на такива проучвания върху компетенциите на
управленския персонал би означавало съществен и обективно необходим
напредък по въпроса. Предизвикателствата, които днес стоят пред
управленските кадри, са привлекли вниманието на експертите от ООН,
които в своя доклад относно управлението и усъвършенстването на
управленските кадри отчитат, че най-важното условие за успех на
провежданите реформи, е качественият управленски персонал.

Някои хипотези, върху които се базира интересът към
компетентността на мениджърите, изискват тяхната емпирична проверка,
което намира отражение не само в потребността от проучване на условията
за развитие на предприятията, които са успели да използват съответно
моделираните компетенциите на своите управленски кадри, но и в малко
известната и често неразбрана тематика за компетентността сред
собствениците на фирми и самите ръководни кадри. Ето защо, по-горе
представеният образ на практическото функциониране на организацията е
повод за предприемане на теоретични изследвания и разсъждения по
темата за компетентността на управленския персонал.

3. Обект и предмет на изследването
Обектът на изследване е ръководния персонал, на която и да е

йерархична длъжност в общия персонал. Това може да бъде ръководител на
целия екип (организация) или ръководител на някой от влизащите в състава
й отдели.

Предмет на научните изследвания са компетенциите на управленски
персонал, повлияни от промените в съвременната среда на функциониране
на организацията в Полша. В рамките на научните изследвания е извършен
анализ на компетенциите на мениджърите в условията на съвременното
развитие на полската икономика. Предметът на изследването включва
както теоретичен анализ на компетенциите на управленските кадри, така и
емпиричен анализ на компетентността въз основа на собствени изследвания
на група служители, заемащи ръководни позиции.

Обхватът на изследването се отнася до структурата на
компетентността на ръководния персонал на организацията въз основа на
диагностицирането на личностни черти, знания и умения. Изследването е
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разработено, за да анализира биографичните и ситуационните фактори,
засягащи структурата на компетентността на мениджърите. Изследването
се отнася и до участието на мениджърите в промени от гледна точка на
техните компетенции.

4. Цели на дисертационният труд
Целта на дисертационният труд е разработка на характеристиките

на компетенциите на управленския персонал на организациите от гледна
точка на избрани теоретични концепции и собствени изследвания.

Допълнителна цел на дисертационният труд е:
1. Диагностика на факторите, определящи компетентността на
мениджърите и описание на взаимодействията, които се появяват
между компетентността на ръководителите и ситуационните
променливи.
2. Идентифициране на областите на компетенциите на мениджърите,
които участват в промените, които настъпват в организациите.
3. Идентифициране и анализ на структурата на ключови
компетентности (доминираща област) на ръководните кадри в
реалностите на съвременното управление на предприятията.

5. Авторова теза и изследователски задачи на дисертационният
труд

В дисертационния труд автора представя изследователските целите
като база за формулиране на главната хипотеза. Това е твърдението, че
нарастващата сложност на обществената среда и ускорената динамика
на промените в организациите изисква от управленския персонал да
притежава такива компетенции, които ще им дадат възможност да се
адаптират към настоящите и бъдещи ситуации, създадени от
променливостта на условията на функциониране. Изискванията към
мениджърите придобиват нов смисъл, ако ги отнесем към способността за
адаптация към промените като основен атрибут на управленските
компетенции. Ключово качество на така формулираната хипотезата е
гъвкавост, която предполага систематична модификация на поведението на
ръководителите при промени в ситуациите, характерни за настоящите и
бъдещите процеси в организациите. Компетенциите трябва да бъдат
постоянно актуализирани в зависимост от нуждите, наложени от бързо
променящата се среда. Следователно ръководният персонал трябва да
притежава способността за адаптация на своите компетенции към новите
ситуационни условия. Затова трябва да се приеме, че динамичните условия
налагат необходимостта от адекватен отговор на възникващите изисквания
на организацията и нейната среда, към които мениджърите трябва
съответно да адаптират своите компетенции. В основата на по-горе
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формулирана хипотеза лежи предположението, че се появява дефицит на
компетентност, който представлява разликата между действителната
компетентността на мениджърите и изискваната от промените в околната
среда.

Проверката на горните предположения дава възможност за решаване
на конкретни проблеми, свързани с компетенциите на ръководните кадри.
Представените в основната хипотеза предположения се отнасят за нуждата
от формулиране на доминиращи и допълващи области на компетентност
на мениджърите. Друго предположение, свързано с приетата хипотеза, е
показване на различията в поведението на ръководния персонал в
променливи ситуации. Също така, важно е да се идентифицират ключовите
компетенции на проучваните управленски кадри с едновременно
определяне на тяхната структура, произтичаща от изискванията на
ситуационни променливи.

Проверката на тази изследователска хипотеза се определя от
необходимостта от получаване на отговори на следните
изследователски въпроси:

1. Кои фактори определят компетенциите на лицата, заемащи
ръководни длъжности?
2. Какви са отношенията между изискванията на заобикалящата
среда и компетенциите на управленския персонал?
3. Какви компоненти (измерения) на компетенциите на
управленския персонал се формират от променящата се
заобикаляща организацията среда?
4. По какъв начин ръководните кадри, участващи в промените,
използват притежаваните от тях компетенции?
5. Има ли връзка между ангажирането на управленския персонал в
промените и обособените биографични променливи на различните
нива на управление?
6. Как ръководния състав оценява собствените си компетенции на
фона на заобикалящата среда?
7. Как е формирана структурата на основните компетенции
(доминиращо измерение) на проучвания ръководен персонал?
8. Дали знанието, притежавано от ръководителите, се определя от
техните биографични черти?
9. Дали притежаваните от управленския персонал умения се
различават в зависимост от пол, образование, възраст, трудов стаж,
управленски стаж и ниво на управление?
10. Дали личностните черти на ръководните кадри зависят от
обособените биографични характеристики?
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6. Обосновка за избора на темата на дисертационният труд
Изборът на темата и формулирането на изследователските въпроси са

предизвикани от следните обстоятелства:
Първо: Заинтересованите страни поверяват на управленския

персонала значителни средства, които се състоят от интелектуални,
финансови, материални и информационни ресурси, като очакват в
замяна умножаване на тези блага. По същество ефективността на
ръководните кадри в значителна степен определя
конкурентоспособността на организацията, нивото на икономическо
развитие на страната, а като последствие - нивото на развитие на цялото
общество.

Второ: Увеличаващата се интензивност на промените, настъпваща в
променящата се икономика, водят до следващия еволюционен етап, който
се отличава с еластично/бързо реагиращо управление. Този подход дава
отговор на актуалната ситуация, в която бързо настъпващите промени
изискват незабавен отговор по отношение на възникващите възможности,
свързани с тях. Преобладаващите инструментите, използвани в системата
за управление на организациите, са се превърнали в модерни инструменти
за управление на човешкия капитал, насочени към компетентния
управленски персонал.

Трето: Компетенциите са многоизмерно понятие и изискват
интегриран подход при тяхното разглеждане. Показването на определено
ниво на компетенция от даден ръководител е ситуативно обусловено от
положението му в организацията и заобикалящата среда, в която тя
функционира. Затова е необходимо отразяването на действителната
сложност и динамиката на процесите, които формират компетенциите.

Четвърто: В теорията на организацията и управлението уменията
винаги са заемали специално място. Те играят важна роля в намирането на
отговор на въпроса за източника на ефективността на участниците в
организацията, което позволява изпълнение на целите и постигане на
планираните резултати. Въпреки това, описаните от различни гледни точки
умения не представляват еднородна цялост. Поради необходимостта от
прецизно дефиниране на очакваното поведението на участниците в
организацията, в теорията на организацията и управлението по-често на
мястото на термина "умения" се появява понятието „компетенция".

Пето: Както е описано в изследователската литература, думата
„компетенция" се причислява към размитите концепции (fuzzy concept).
Липсата на еднородност в тълкуването на понятието компетенция се
дължи на две основни причини. На първо място, понятието
компетенция/компетентност се интерпретира по различен начин в
различните страни, а второ - поради интердисциплинарния характер на
науката за управлението. Ето защо, беше направен опит да се синтезират
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най-важните понятия от гледна точка на дисертацията и типологията,
основана на субективния и функционален характер на компетентността.

Шесто: Практиката на оценяване на ръководния персонал с
инструменти, използващи компетенции показва, че оценката се съотнася
до много променливи. От тази гледна точка, важно е разбирането на
контекста на външната среда и подреждането на отделните компоненти на
компетенциите. Поради тази причина, предприемането на проучване на
компетенциите дава възможност за по-прецизно описание на изискванията
по отношение на ръководителите за дадено работното място.

Седмо: Организацията представлява ограничено пространство, в
което са събрани различни компетенции, подредени по различни критерии.
Поради това, изследването на компетенциите се превръща в инструмент на
кадровата политика, която определя самото участие в организация като
производно от компетенциите на участниците в нея.

7. Mетодология, изследователски методи и kритерии за анализ
Емпиричните изследвания, върху които е разработен дисертационният

труд, са проведени в два основни етапа:
В първия етап са реализирани проучвания в рамките на уставните

дейности на Катедра Мениджмънт на организациите (Стопански факултет)
към Академията Яков от Парадиж в Гожов Велкополски (за периода 2012-
2015). Те са свързани с проблемите на компетенциите на мениджърите и
спецификата на управлението на човешките ресурси. В рамките на тези
проучвания бяха представени 12 научни статии, които станаха обект на
преглед и оценка от научната общност. По същото време (2007-2011)
авторът на дисертацията изпълняваше длъжността на директор на
Института по мениджмънт на Академията Яков от Парадиж в Гожов
Велкополски, което позволи на практическо приложение на разработените
въпроси относно компетенциите на управленския персонал. Освен това, в
периода 2005-2013 в рамките на научно-изследователската дейност на
Катедрата по икономика и управление на Държавното висше
професионално училище в Сулехов, бяха представени 6 научни разработки
относно компетентностите на управленския персонал и тяхното
въздействие върху качеството на управлението на човешките ресурси.

В допълнение, изследователската работа свързана с докторската
дисертация е свързана с проекта за национално обучение "Инвестиции в
човешките ресурси", насочено към ръководните служители и
собствениците на фирми. Проектът беше реализиран в рамките на
Европейския социален фонд (36/PARP/2.3b/ 2004 г.). Тези дейности на
автора на докторската дисертация бяха свързани с неговата работа като
ключов треньор, консултант и експерт. Неговият опит като член на
Надзорния съвет на дружеството Инофама Акционерно дружество (2007-
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2008) също значително допринесе за създаването на профили за
компетентност на управленския персонала.

Във втория етап на проучването (през 2016 г.), бе направен
задълбочен анализ на компетенциите на управленския персонал. За тази
цел бяха реализирани собствени и използвани уставните изследвания на
Катедрата по предприемачество и иновации при Академията Яков от
Парадиж в Гожов Велкополски.

В проведените изследвания беше използван метода на анализ и
литературна критика, както и метода на диагностичен сондаж с елементи
на статистически изводи. С помощта на първия от гореспоменатите методи
се представи актуалното състояние на научното знание относно
изследваните явления и липсващите в него елементи. Вторият метод, който
се състои от статистическо събиране на факти и информация, позволи да се
определи степента, обхвата и интензивността на разглежданото явление.
При провеждането на тези изследвания беше използвано голямо
разнообразие от изследователски инструменти за анализ на
управленските компетенции. Използван беше въпросник, който се оказа
най-полезният метод в условията на полските стопански организации,
събеседвания с ръководните кадри и анализ на документи. Емпиричните
материали също бяха допълнени с данни от други изследвания върху
полските управленски кадри, публикувани в общата литература по
въпроса. Други източници на информация: лични наблюдения от процеса
на консултативни дейности, контакти с управленския персонал и лично
изготвяне на проекти за подготовка на програми за обучение на
ръководители. Тези дейности бяха основно насочени към обективизиране
на изследванията, извършени с помощта на гореспоменатия въпросник.

Въпросникът се състои от две части. Първата част на въпросника е
посветена на оценка на компетенциите и е източник на информация за:

• факторите, влияещи върху структурата на компетенциите на
управленския персонал,
• степента на участие на ръководителите в настъпващите
промени,
• водещите съставни елементи (водещи, ключови) на
компетенциите (т.е. знания, умения и личностни черти).

Целта на тази част от въпросника е проучване на отношението на
ръководителите към заобикалящата среда. В него е включен списък с
въпроси, които определят мнението на управленските кадри към
заобикалящата среда и нейното влияние, включително различните нейни
измерения (правна система, контрагенти, конкуренти, клиенти,
икономически фактори, обществени нагласи) върху развитието на
управленските компетенции на ръководния персонал.
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Целта на конкретните въпроси бяха идентифициране на мненията на
респондентите за:

• източниците на вдъхновение за промени в структурата на
техните компетенции,
• значението на различните елементи на заобикалящата среда,
• изискванията по отношение на техните компетенции,
• въздействието на заобикалящата среда върху ситуацията на
предприятието и управленския персонал,
• възприемането на характеристиките на заобикалящата среда.

Освен това, в първата част на въпросника бяха включени въпроси,
свързани с участието на ръководителите в промените. При съставянето на
тези въпроси бяха взети предвид следните фактори: катализиране на
промените, подкрепа на промените, липсата на ангажираност в промените
и отрицателно отношение към промените.

Във втората част от въпросника респондентите (проучвания
ръководен персонал) бяха помолени да изразят своето мнение за това,
какви личностни черти, умения и знания са необходими в тяхната
управленска дейност. Въпросникът съдържаше списък с десет личностни
черти (склонност към поемане на рискове, морално отношение и
почтеност, устойчивост на стрес, интелектуални способности, лидерски
черти, емоционален баланс, склонност към еластични действия, активност
и ентусиазъм, упоритост и последователност в действията, ангажираност в
делата на предприятието ), умения (управление на група, въвеждане на
промени, разрешаване на конфликти, предприемчивост, мотивация,
повишаване на собствената си ефективност, управление на стреса,
комуникация, придобиване на власт и оказване на влияние, водене на
преговори и представяне на фирмата навън) и шест ключови области на
знанието (управление, маркетинг, технически познания, право, финанси,
кадри). Списъкът на структурните елементи на компетенциите беше
представен в случаен ред.2 Въпросникът съдържаше част от въпроси с
полу-отворен и отворен характер, но повечето от въпросите са от затворен
тип или с възможност за избор на произволен брой отговори. Въпросникът
съдържаше също така въпроси за класиране по пет-степенна скала с
изискването за подредба на възможните избори. В непосредствените
изследвания също така беше включен и анализ на организационните
документи.

Въпросникът съдържаше също и въпроси относно социално-
демографските данни (биографични) за респондента. По този начин бяха
определени следните характеристики на изследваните ръководители: пол,

2 Изборът на отделните съставни елементи на структурата на компетенциите на управленския персонал
се реализира на базата на анализ на литературата по въпроса.
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възраст, образование, наименование на заеманата длъжност (управленско
ниво), общ трудов стаж и стаж на ръководна длъжност.

В реализираната от автора изследователска програма се появиха някои
ограничения. Най-важните от тях са:

• трудност и високи разходи за определяне на броя на цялата
популация на управленските кадри в организациите в Полша,
• трудности при получаването на съгласие за провеждане на
изследванията от лица и организации, които не са заинтересувани
от проучването.

За да се гарантира висока обективност на резултатите, получени при
изследователските процедури, са включени мерки за минимизиране на
риска от грешки. Това са най-вече:

• данните за управленските компетенции са получени по различни
методи,
• резултати от изследванията на въпросника са допълнени от
интервюта с изследваните лица,
• осигурен е личен надзор върху изпълнението на процедурата на
проучване, осигурена е персонализирана форма на контакт с
изследваните лица,
• спазване на принципа на доброволното участие в проучванията.

В изследването участваха 282 ръководители, упражняващи своите
функции на три нива на управление. На най-високото ниво в йерархичната
структура са изследвани 42 души. Средното ниво на управление включи
152 души. Третата група от изследвани ръководители (най-ниско ниво) се
състои от 88 души. Управленският персонал е изпълнявал своите функции
на територията на Любуска и Велкополска област в организации, работещи
в секторите на производството и услугите. Анкетното изследване се
проведе през 2016 година.

Изследователските инструменти, характеризирани по-горе, са
структурирани, така че да позволят сравнение на мненията на ръководните
кадри от три различни нива на управление. При извършването на това
сравнение беше възможно да се оцени степента на несъответствие между
действителните компетенции на ръководителите и тяхната перцепция на
ситуацията по отношение на едни и същи области на функциониране на
организацията.

Начина на изследване на компетентността на управленския персонал
беше избран поради следните причини:

• позволява получаване на информация относно компетенциите
на ръководните кадри, представени чрез някои начини на
действия в контекста на възникналите ситуационни условия;
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• изисква вземане предвид на скритите предположения и
вярвания на индивида, които са в основата на избора на
поведение;
• това е разбираем и достъпен начин за хора с различни
познавателни компетенции.

Реализацията на посочената по-горе концепция на проучванията
изисква емпирична проверка на компетенциите на ръководителите. В
научната литература за управлението се срещат много препоръки за
поведението на човека в организациите, но те са резултат от общия опит,
придобит в практиката на управлението, а не са резултат от изследвания,
извършени по научни методи. Емпиричният анализ на структурата на
компетенциите, извършен въз основа на диагноза на личностните черти,
знания и умения дава възможност за по-пълна характеристика на
ръководния персонал. Този подход обосновава необходимостта от
откриване и търсене на нови форми на научни проучвания на темите,
свързани с работата на ръководните кадри.

Анализът и оценката на компетенциите на управленския персонал на
организация са извършени от гледна точка на три основни критерии.
Които са следните:

1. Оценка на независимите променливи, образуващи
представляваното ниво на компетенция на управленския персонал.
Независимите променливи включват структурата на ключовите
компетенции. Тя включва отделните компоненти на знанията,
уменията и личностни черти ръководните кадри. Също така отчетени
са биографичните данни (социално-демографски) на управленския
персонал, като възраст, пол, образование, вида на заеманата длъжност,
общ трудов стаж и управленски стаж.
2. Оценка на независимите променливи, влияещи на
представляваното ниво на компетенция на управленския персонал. Те
се формират основно от изискванията на заобикалящата среда, които
представляват ситуационна основа на функционирането на
ръководителите през разглеждания период.
3. Оценка на разкритото от мениджърите определено ниво на
компетентност. Декларираното (разкрито) от ръководителя
определено ниво на компетентност е ситуативно обусловено от
положението му в организацията и заобикалящата среда.
Действителните и показани (разкрити) компетенции могат да се
различават. Решаващ фактор за появата на тази разлика се корени в
заобикалящата среда на проучените ръководители, която се формира
от конкретната външна и вътрешната среда в организацията.
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II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е с обем 248 страници, стои се от увод, 4
раздела, заключение, списък на фигури, списък на таблици и използваната
литература. Съдържанието на разделите е разпределено на отделни
параграфи. Основният текст съдържа 12 фигури и 44 таблици. Списъкът на
използваните литературни източници състои се от 280 заглавия на
английски и полски език.

Изложението на дисертационния труд е структуриран, както следва:

ВЪВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМАТИКАТА
ОТНОСНО КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

1.1. Същност и разбиране на понятието компетенция в областта
на науките за управление
1.2. Структура на компетенциите на управленския персонал

1.2.1. Характеристика на обективните съставни елементи на
компетенцията

1.2.2. Характеристики на функционалните съставни елементи на
компетенцията
Обобщение

РАЗДЕЛ 2 ЗНАЧЕНИЕТО НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА
МЕНИДЖЪРИТЕ В ИЗМЕНЕНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2.1. Външната среда като детерминанта на компетенцията
2.2. Структура на компетенциите на управленския персонал,
участващ в промените
2.3. Предприемчивостта като основен атрибут на компетентния
ръководител
Обобщение

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДОЛОГИЯ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ЗА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

3.1. Представяне на изследователската област
3.2. Характеристики на измервателните инструменти
3.3. Изследователски модел
3.4. Представяне на изследователската проба
Обобщение

РАЗДЕЛ 4 ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА
КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В
КОНТЕКСТА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
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4.1. Екзогенните фактори като ситуационни детерминанти на
действията на заемащите ръководни длъжности в контекста на
притежаваните компетенции

4.1.1. Обобщение
4.2. Анализ на участието на ръководителите в промените като
част от ситуационния елемент от базата тяхното функциониране

4.2.1. Обобщение
4.2.2. Анализ на взаимовръзката между участието на

управленските кадри в промените и техните биографични
характеристики

4.2.2.1. Анализ на взаимовръзката между участието на
управленските кадри на най-високото ръководно ниво в промените
и техните биографични характеристики

4.2.2.2. Анализ на взаимовръзката между участието на
управленските кадри на средно ръководно ниво в промените и
биографичните характеристики

4.2.2.3. Анализ на взаимовръзката между участието на
управленските кадри на най-ниското ръководно ниво в промените и
техните биографични характеристики
4.2.3. Обобщение

4.3. Анализ на структурата на компетенциите на мениджърите
4.3.1. Анализ на знанията и уменията на ръководните кадри в
зависимост от ситуационните променливи
4.3.1.1 Обобщение
4.3.2. Анализ на знанията на ръководните кадри в зависимост от
биографичните променливи
4.3.2.1. Обобщение
4.3.3 Анализ на съдържанието на факторната структура на психо-
физическите характеристики и умения на управленския персонал
4.3.3.1 Обобщение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Раздел 1 на дисертационният труд „Теоретичен преглед на
проблематиката относно компетенциите на ръководителите“

Представя дефиницията на понятието компетенция. Признавайки
нееднозначността на понятието, авторът описва различни подходи за
неговото дефиниране. Компетенциите са анализирани от гледна точка на
различни области на науката, по-специално в контекста на науката за
управление. Авторът разглежда значението на понятието компетенция на
нивото на отделния служител и на цялата организация. Първата част на
този раздел завършва с таблични сравнения на дефинициите за
компетенция и предложеното от автора собствено определение на
понятието компетенция.

Във втората част на първи раздел, авторът представя структурата на
компетенциите на управленския персонал. Описани са субективният
(индивидуален) и функционален (организационен) характер на
компетенциите на ръководните кадри. Авторът показва значението на
отделните компоненти на компетенциите на управленския персонал.
Анализът на индивидуаленото измерение на компетенциите се основава,
наред с другото, на личностните черти и уменията, използвани от
мениджърите в различни ситуации. От друга страна, описанието на
функционалните компоненти на компетенциите на управленския персонал
съдържа характеристика на функциите и ролите, изпълнявани от
управленския персонал в организациите. Съдържанието на тази част на
дисертацията описва когнитивно-методологичния потенциал,
характеризиращ компетенциите на ръководителите. Характеристиките
показват компетентността от субективна и функционална гледна точка,
включен е също преференциален списък на компетенциите на
мениджърите, които функционират в актуалната ситуация на практическо
управление на организациите. Също така според автора, те могат да
представляват единствено потенциал за вдъхновение за реализация на
необходимите промени в структурата на компетенциите на управленския
персонал и по този начин да допринесат за повишаване на
професионализма на мениджърите и развитието на пазара на управленски
кадри.

Раздел 2 на дисертационният труд „Значението на компетенциите
на мениджърите в изменената среда на организациите“

Описва значението на компетенциите на мениджърите в променената
заобикаляща среда на организацията Като отправна точка за обсъждане на
компетенциите на управленските кадри е приета характеристиката на
заобикалящата среда на организацията като ситуационна детерминанта за
компетенциите на управленския персонал. Динамично променящата се
среда изисква мениджърите бързо да приспособяват своя потенциал на
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компетентност към постоянно променящите се условия така, че подходящо
да реагират на външните сигнали с нови идеи и форми на дейност. Авторът
представя взаимодействието между управленската компетентност и
външната и вътрешна среда на дадена организация. Също така описва
факторите, които определят компетентността на мениджърите и техните
функции. Авторът обръща внимание на начина на еволюцията на
заобикалящата организацията среда и нейното влияние върху изискванията
за компетенции на управленските кадри. Този раздел завършва с
показване на значението на адаптацията на потенциала на компетенциите
към заобикалящата среда като ситуационна променлива в техния начин на
действие.

В този разделна дисертационният труд са обособени и изложени
изискванията за компетентност на мениджърите в различни ситуации и
особено в ситуации на промяна. Авторът подчертава ролята на
компетенциите на управленския персонал в управлението на промените на
различните нива на управление на организациите. Авторът показва
важността на компетентността на ръководителя на трансформацията като
поставя специален акцент върху управлението на емоционалната страна на
промените. Широко анализира, също така, компетентността на
управленския персонал в различните етапи на въвеждане на промени в
организацията.

Последната част на вторият раздел, авторът е посветил за анализа,
предприемчивостта на лицата на ръководни длъжности. Посочва се
значението на предприемчивостта при упражняване на функциите по
управление, като се поставя специален акцент върху предпочитаните
личностни характеристики и умения на мениджърите.

Раздел 3 на дисертационният труд „Методология на емпиричните
изследвания за компетенциите на ръководителите“

В съдържанието на трети раздел е центрирано върху
методологическите въпроси, свързани с проведените проучвания. В тази
част, авторът представя подробната програма на научните изследвания и
приложените изследователски методи. Авторът също така представя
изследователския модел за проучване на компетенциите на управленския
персонал. В този раздел са описани подробно социално-демографските
данни (биографични) на изследваната популацията на ръководните кадри.

Раздел 4 на дисертационният труд „Оценка на състоянието и
качеството на компетенциите на управленския персонал в контекста
на проведените изследвания“.

Представят резултатите и практическите заключения от проведените
изследвания сред ръководните кадри. Авторът интерпретира резултатите
от проведените изследвания на ръководните кадри. В този раздела авторът
представя своите подробни научни хипотези. Като резултат от проведените
проучвания, получената информация за факторите, които определят
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компетентността на ръководния персонал и участието на проучваните
служители в промените на отделните управленски длъжности. Тази част на
дисертационният труд включва: анализ на знанията и уменията на
ръководните кадри в зависимост от ситуационните и биографични
променливи. Получена е информация за факторната структура на
компетенциите, вземайки предвид приетите променливи. На специален
анализ е подложена оценката на отделните компоненти на знанията,
уменията и личностните характеристики на анкетираните мениджъри.

Практически заключения за формиране на компетенциите на
управленския персонал в организациите.

Проведените собствени проучвания, посветени на детерминантите
на компетентност на управленския персонал от гледна точка на зависимите
променливи показва, че определящият фактор като заобикалящата среда
налага приоритетно и ефективно използване на потенциала на
притежаваната от мениджърите компетентност. От управленския персонал
преди всичко се изисква да притежава способности за реакция и адаптация
към нуждите на средата, а основа на процеса на адаптацията трябва да
бъде затвърдено в съзнанието убеждение за необходимостта от
непрекъснато трансформиране на притежаваните компетенции, по такъв
начин, че активно да си взаимодейства с различните елементи на
ситуацията, а не само да се адаптира към нейните изисквания. Ето защо,
основен елемент за стимулиране на тези действия е начинът на
управление, използван от мениджърите, отразяващ техните умения, знания
и психофизиологични характеристики.

Въз основа на изложеното по-горе, трябва да се подчертае, че
анализът на заобикалящата среда улеснява избора на действия, адекватни
към ситуацията, а анализът на компетенциите на управленския персонал
подпомага обозначаването на действията, които мениджърите са в
състояние да предприемат.

Резултатите от проведената емпирична проверката потвърждават,
че при формирането на обособени детерминанти, формиращи
компетенциите на мениджърите в зависимост от ситуацията, в която
функционират, заобикалящата среда представлява основен компонент,
формиращ компетенциите на управленските кадри. Изследванията
показаха, че факторите, чийто източник се корени в самото предприятие
оказват по-малко значение.

Резултатите от проучванията ясно потвърдиха изследователската
хипотеза, която приема, че е налице доминиращо измерение на
компетенцията, чиято структура включва знанията, уменията и
личностните черти. Идентифицираната зависимост показва, че
възприеманото от мениджърите въздействие на екзогенните фактори върху
техните компетенции в различна степен обхваща другите измерения. По
отношение на проучените лица, заобикалящата среда влияе на
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компетенциите на суплементарната област, чиято факторна структура, в
зависимост от мястото в йерархията, съдържа правомощия, отговорност и
нагласи, мотивация и поведение.

Обособяването на доминираща област, която е иманентна
характеристика на структурата на компетенциите на управленския
персонал и суплементарното измерение демонстрират характерните
изисквания към тази професионална група произтичащи от външната
среда, при условие, обаче, вземането под внимание на поведенията,
изразяващи стремежа за положително развитие на компетентностите,
необходими за ефективно решаване на текущите задачи и постигане на
поставените цели.

Проучването показва, че ситуационните зависимости на
анкетираните мениджъри възприемани през призмата на въздействието на
заобикалящата среда, трябва да бъдат свързвани с променливостта на
компетентността, която приема реактивен характер. Предвид създалата се
ситуация, в която импулсът за промяна на компетентността приема
формата на принуда, ясно е, че ръководният екип ще бъде изправен пред
необходимостта от вземане на мерки за адаптация, като отдава приоритет
на мобилността на притежавания потенциал на компетентност.

Като следствие от продължаващите разсъждения относно
управленските кадри, беше установено също така, че въздействието на
заобикалящата среда върху развитието на работната ситуация се
разглежда в призмата на сигналите от макро-средата в посока на
получателя, който представлява предприятието и неговия ръководен
персонал. Установено е също така, че заобикалящата среда се
идентифицира в категориите на променливост, като създава ситуационна
зависимост по отношение на професионалната позиция на мениджърите.

Проведените изследвания и анализът на резултатите позволяват
интерпретация на мненията на мениджърите, където базовата точка е
тяхната реакция на стимулите от заобикалящата среда, описани от
получателя, участващ в процеса на промени. Ключовата интерпретация
даде отговор на въпроса за връзката между участието на мениджърите в
промените и зависимите променливи, която е основа за използването на
тяхната компетентност. Процесът на участието на управленския екип в
промените се определя от мястото в управленската йерархия в
предприятието. Трябва да се отбележи обаче, че останалите независими
променливи, като пол, възраст, общ и управленски трудов стаж не
диференцират обособени категории на участие на мениджърите в
промените. Изключение прави възрастта на висшите ръководни кадри,
която обуславя идентифицираните форми на участие в процесите на
промени.

Резултатите от емпиричната проверка показват, че мениджърите не
се интересуват от участие в процеса на промени до момента, в който са
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принудени от независими от тях обстоятелства или от заобикалящата ги
среда. Пасивното участие в промените се изразява в декларативно
поведение от категорията „подкрепям промените" като показва, че
мениджърите са убедени в неизбежната необходимост от промяна, но се
въздържат от поемането на лидерска роля в процеса на извършване на
промени.

Получените резултати от изследването потвърждават явлението
дизюнкция между действителния потенциал на компетентност на
мениджърите и формулирани на ниво среда парадигми за компетентност.
Този дефицит на компетентност показан чрез мнение, изразяващо
задоволство и съответствието на притежаваните умения и знания към
изискванията произтичащи от ситуационната променлива, показват
малката сила на вътрешна мотивация за развитие на компетенциите в
посока към професионална активност. Липсата на ориентация към
промени в структурата на компетенцията не принуждава мениджърите
непрекъснато да търсят нови области за усъвършенстване. Подобно
поведение ясно се потвърждава в самооценката на собствените
компетенции, като адекватни на изискванията на заобикалящата среда.
Ето защо, оценката на притежаваните компетенциите от самия
управленски персонал по-скоро показва консервативна тенденция,
отколкото развойна, стремяща се към развитие, търсене и оценка на нови
ситуационни съдържания.

Резултатите от емпиричната проверка позволиха интерпретация на
компетенциите на мениджъри, разглеждани на нивото на знанията въз
основа на независимите променливи. Полът, възрастта, общият и
управленския трудов стаж по отношение на притежаваните знания
определя тяхната детерминантна значимост. Установено е също така, че
ръководният екип се характеризира най-вече с техническа компетентност.

Приключвайки с обобщението на резултатите от изпитванията,
трябва да се обърне внимание на експонираните в тях тенденции,
характеризиращи потенциала на компетентност, които показват
следното:3

 едновременно с израстването в йерархичната организационна
структура се увеличава самооценката на уменията на
мениджърите;

 увеличава се тенденцията за припознаване на моралните
ценности и почтеност при израстването в йерархичната
организационна структура на управление;

3 Изводите са формулирани въз основа на предположението, че съществува специфична факторна
структура на уменията и психофизическите характеристики на ръководните кадри, чиито съществуване
се детерминира от взаимодействащите помежду си обстоятелства, присъщи на специфичните
биографични променливи.
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 по-големият интелектуален потенциал е свързан с по-кратък
трудов стаж и управленски опит и по-високо ниво на
образование;

 жените имат по-голяма нужда от повишаване на ефективността
си сред анкетираните мениджъри;

 няма зависимост между дължината на управленския стаж и
притежаваните способности за мотивиране;

 склонността към еластични действия е обратно
пропорционално на способността да се правят промени от
гледна точка на управленския стаж, общия трудов стаж и
възрастта на ръководния персонал;

 необходимостта от активност и ентусиазъм са характерни
предимно за младите мениджъри с неголям стаж;

 предприемчивост в съчетание с мотивация е доминиращо
умение при млади жени с висше образование.

Предмет на емпиричния анализ е диагностика на факторната
структура на компетенциите на ръководителите. Еднозначно беше
потвърдено, че компетенциите на управленските кадри - в зависимост от
ранга - се конституират в трифакторна структура, състояща се от
специфични умения и психо-физически характеристики. Първият фактор
включва управление на хора, интелектуален потенциал, нравствени и
етични качества, умения за водене на преговори и представляване на
предприятието навън, емоционално равновесие, предприемчивост,
ангажираност във фирмената дейност, въвеждане на промени,
комуникация и склонност към еластичност. Вторият фактор включва
постоянство и последователност в действията, повишаване на собствената
ефективност, устойчивост на стрес, мотивираност и способност за
разрешаване на конфликти. Последният фактор на структурата
ръководните компетенции включва склонност към поемане на риск,
активност и ентусиазъм, лидерство, управление на стреса, придобиване на
власт и оказване на влияние.

Включените в дисертационният труд резултати от реализираните
изследвания позволяват формулирането на редица ключови практически
изводи:

1. Представеният опит за формулиране на концепцията за
идентификация на наличния потенциал на компетентност на
служителите на ръководни длъжности създава възможност за
многоизмерен и задълбочен анализ, формиращ детерминанта на
модел на компетентност, който по-късно може да бъда използван
за образец. Това също е когнитивно предложение, което тематично
интерпретира същността на управленските компетенции, вземайки
предвид индивидуалните и функционални измерения на техните
характеристики.
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2. Проучванията потвърдиха правилността на тезата, че
нарастващата сложност на обществената среда и ускорената
динамика на промените в организациите изисква от управленския
персонал да притежава такива компетенции, които ще им дадат
възможност мобилно да се адаптират към настоящите и бъдещи
ситуации, създадени от променливостта на условията на
функциониране. В хода на изследването се потвърди, че
преобладаващата детерминанта за компетентност на мениджърите
е екзогенната среда, а нейното въздействие принуждава
извършването на промени. Може да се заключи, че рангът на
ситуационната зависимост моделирана като реакция на сигналите
от заобикалящата среда водят до увеличаване на изискванията за
показване от страна на ръководството на съответна мобилност на
притежаваните компетенции. Приоритизирането на мобилността
на компетенциите се потвърждава и от мнението на мениджърите,
които изразяват интерес за участие в процесите на промяна, под
формата на поведение, подкрепящо този процес. В допълнение,
заобикалящата средата, която е източник на силна намеса в
професионалните позиции на мениджърите, от една страна,
създава възможности, а от друга страна и рискове в тяхната работа.
Такава ситуация би трябвало да мобилизира управленския
персонал да се откаже от пасивното наблюдение на настъпващите
промени.

3. Анализът на изводите от изследванията показа, че съществува
йерархия на обособени измерения на компетентност на
управленския персонал. Доминиращи се оказаха уменията,
знанията и психофизическите качества, които са основният
критерии за идентифициране на компетентността на мениджърите.
В същото време се взема предвид сууплементарното измерение на
компетентност, състоящо се от правомощия, задължения,
отговорности и нагласи, мотивация и поведение.

4. Ситуационната работна ориентация на мениджърите се отчита
в призмата на външните променливи, които са изпратили сигнали
от макро-средата в посока на получателя, който е предприятие и
неговия управленски екип.

5. Анализът на данните, илюстриращи участието на
мениджърите в процеса на промени води до извода, че
независимите променливи, с изключение на вида на заеманата
длъжност, не диференцират формите на участие в този процес.
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6. Резултатите от изследванията потвърждават теоретичните
тези за съществуването на явлението дизюнкция, илюстриращо
появата на дефицит на компетентност. Проведените проучвания и
получени заключения показват задоволителна самооценка на
притежаваните компетенции, които в условията на постоянни
промени в заобикалящата среда влияят върху недостатъчността на
адаптативните механизми по отношение на новите изисквания в
съдържанието на парадигмите на компетентност. Концепцията, а
по този начин разбирането, че несъответствието на компетенциите,
изразени чрез тяхната неадекватност по отношение на
ситуационните детерминанти, е проява на мобилизиращата
активност на управленския персонал. Тази концепция на фона на
резултатите от самооценката на компетентността представлява
отправна точка за идентификация на най-ниската готовност на
изследваните ръководни кадри за активиране и динамизиране на
потенциала на притежаваната компетентност, така че да
съответстват на постоянната промяна на съдържанието на новата
ситуация.

7. Изглежда, че от гледна точка на характеристиките на
компетентността заедно с маркетизацията на икономиката, е
необходимо представяне на емпирично проверен потенциал на
мениджърите. Голяма част от получените данни подкрепят факта,
че новият профил на ръководните кадри трябва да се
характеризира въз основа на изследователския модел. От тази
гледна точка проведените изследвания и получените от тях изводи
могат да се считат за указания за определяне на условията, които
благоприятстват използването им.

8. Представеният анализ на компетентната структура на
полските мениджъри може да бъде използван от специалисти в
областта на управлението на човешките ресурси, за да се оформи
персоналната функция на организацията.
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IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД

В рамките на дисертационният труд са получени  такива научни резултати,
които се характеризират с приноса си и новостите за логичните решения на
поставените изследователски задачи, които са изведени както следва:

1. Авторът доказва концепцията за цялостен подход към теоретичния
и емпиричен анализ на управленски персонал в Полша.

2. Авторът разработва и въвежда в научната теория нова категория,
дефинираща понятието компетенция.

3. Авторът е доказал и разграничил понятията, свързани със
субективния (индивидуален) и функционален (организационен) характер
на компетенциите на ръководните кадри. Представил е тяхната
интерпретация, подробна класификация и характеристики на съставните
им елементи. Този подход има важно методологическо значение и
задълбочава анализа на проблемите, характеризиращи компетентността на
управленския персонал в Полша.

4. Авторът представя научни и практически доказателства за връзката
между заобикалящата организацията среда и компетенциите на лицата,
заемащи ръководни длъжности.

5. От теоретична и емпирична гледна точка, авторът класифицира
компетенциите на мениджърите, които участват в промените. Показва, че
ръководителите трябва да притежават компетентности, които са
ориентирани към еластични и бързи реакции. Този подход е подходящият
отговор на актуалната ситуация, в която бързо настъпващите промени
изискват незабавен отговор.

6. Авторът доказва, че подобряването на компетентността на
мениджърите е необходимо целенасочено поведение.

7. Теоретичните и изследователски въпроси на автора потвърдиха
съществуването на дизюнкция, която представя съществуването на
дефицит на компетентност сред ръководните кадри.

8. Авторът, на базата на емпиричен анализ, показа, че съществува
йерархия на обособени измерения на компетентност на управленския
персонал. Доминиращи са уменията, знанията и личните качества, които са
основният критерии за идентифициране на компетентността на
мениджърите (субективна сфера на компетентност).

9. Автор е подредил структурата и значението на отделните съставни
компоненти на знанията, личностните черти и уменията на мениджърите в
Полша.
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