
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Тилчо Иванов

за дисертационния труд на Славомира Бялоблодска за получаване на научна

степен „доктор на науките“

на тема „Стратегии и модели за формиране и реализация на

държавната политика за иновация на социално-икономическото

развитие“

1. Актуалност и значимост на разработеният в дисертационния

труд проблем.

Предложеният дисертационен труд, с обем 270 стр. на руски език,

съдържа въведение, шест глави, заключение, списък на използваната

литература и приложения. Разглежда проблемите на иновационното развитие

на промишленото производство, разглеждано като ключов фактор за

повишаване на ефективността и конкурентоспособността на индустриалните

предприятия. Изследва въпросите за теоретическите основи на

иновационната стратегия, теоретико-методологическите постановки за

изграждане на производствено-иновационни клъстери, прилаганите форми за

организация и внедряване на иновации в икономиката, състоянието и

развитието на производствено-иновационни клъстери, държавната

промишлена политика и стратегия зя формиране на иновационни клъстери и

алтернативни концепции за иновация на социално-икономическото развитие,

свързани с модела на иновационни клъстерни комплекси.

Авторът приема, че актуалността и значимостта на изследването е

обусловена от необходимостта за повишаване на ефективността на

промишлените предприятия. Привежда аргументи за висока степен на



приложимост на изследването за повишаване на ефективността, чрез

потенциала си да активизира иновационната дейност на промишлените

предприятия в пазарното стопанство.

Оценката на състоянието на решавания от докторския труд проблем е

вярна и точна. Авторът прави извод, че въпреки позитивните иновационни

тенденции, много промишлени предприятия имат невисоко равнище на

осигуреност със съвременна техника и технология, което показва

недостатъчен иновационен потенциал. Този аргумент дава основание за

извода, че до сега не е отделяно достатъчно внимание на внедряването на

постиженията на НТП и, че по нататъшния ръст на ефективността на

производство се нуждае от нови форми и модели за организация на

иновационната дейност.

В методически план изследването се фокусира върху въпросите на

политиката за формиране на производствено-иновативни клъстери като

особена форма за организация на интегрираните научно-производствените и

инженерно-внедрителски структури в промишлеността. Обръща внимание на

неразработените проблеми на оценката на синергийния ефект за участниците

на клъстерните формирования. Акцентира върху приемането на мрежова

организация при изграждането на съвременни иновационни системи и

предприемачество в индустриалния сектор и свързаните структури. Основава

се на трудовете на известни руски и задгранични изследователи на

развитието на интегрирани научно-производствени структури и иновационни

системи.



2. Кратка аналитична характеристика на естеството и

достоверността на материала върху който се градят приносите

на дисертационния труд.

Дисертационният труд се базира на голямо множество от 178 литературни,

вкл. 11 Интернет източника на руски и английски език. Изследването се основава

на теоретико-методологически изводи и препоръки на изследователски и

академични структури в Русия. Информационната му база включва нормативни

актове, публикации и препоръки за развитие на производствено иновативни

клъстери в страната и водещ международен опит. Авторът ясно и коректно

анализира както теоретическите и методически основи, така и практиката за

иновативна клъстеризация в страната и света.

Трудът притежава всички необходими изследователски елементи, вкл.

обосновка на актуалността, обект (производствено-иновационни клъстери на

промишлените предприятия) и предмет (организационно-икономическия

механизъм за формиране на клъстери от тези предприятия в промишлеността и

социално-икономическите отношения в процеса на активизация на тяхната

иновационна дейност), ограничения, проблем, авторска теза, цели и задачи на

изследването, методология и апробация на резултатите от изследването. Трудът

съчетава теоретически, методически и приложен аспект на ясно поставената

изследователска цел за разработка на теоретико-методологически постановки,

методически и практически препоръки за развитие на промишлени

производствено-иновационни клъстери. Основна теза на изследването е, че

предлаганите предложения и препоръки ще създадат обективни социално-

икономически предпоставки за формиране на ефективни иновационни системи на

промишлените предприятия в страната.

Получените приноси от изследването имат характер на обогатяване на

съществуващите знания, вкл. теорията и методологията за иновационно-



производствена клъстеризация на промишлените предприятия и създаване на

условия за тяхното приложение в практиката.

3. Оценка на авторското участие и получаването на приносите в

дисертационния труд и публикациите по него.

Авторът посочва осем приносни резултата от изследването. Те включват:

обоснована концепция и развит теоретико-методологически апарат за

клъстеризация; определена социално-икономическа същност и направления на

клъстерна дейност; доказани предимства на тази форма на организация; разкрити

тенденции и оценено постигнатото ниво на развитие; обосновани етапи на

формиране и развитие на производствено-иновативни клъстери; уточнени

понятия, съдържание, основни функции и място и роля в промишлеността;

определени направления на държавната клъстерна политика и предложен модел-

схема за организация на дейността на иновационната подсистема, вкл.

аргументация за създаване на Център за компетенции като организатор и

координатор на иновационната клъстерна политика.

Приемам тези претенции за действителни и обобщавам постигнатите

приноси на:

• Предложено теоретическо обобщение на основни категории и

термини за изследване на формирането и развитието на производствено-

иновационни клъстери от промишлени предприятия.

• Идентифицирани кризисни фактори и проблемите на иновационно

развитие на промишленото производство в страните световни лидери и Русия,

обуславящи ниско ниво на ефективност на иновационната дейност.

• Предложена и емпирично проверена методология, вкл. модели на

иновационно-производствени отношения на участниците в производствено-



иновационни клъстери, закономерности, особености и принципи за мрежова

организация при формиране на иновативна икономика.

• Направени рационални предложения за подобряване на държавната

политика, програми и организационни условия за подкрепа на производствено-

иновативните клъстери.

Структурата и съдържанието на дисертационния труд свидетелства за

новост на изследваните проблеми и предлагани решения за създаване и развитие

на производствено-иновативни клъстери, стратегическо обновяване и изграждане

на иновативна икономика. Получените резултати и предложения потвърждават

личния принос на автора при изпълнение на дисертационното изследване.

Авторът представя 11 публикации свързани с темата на дисертационния

труд и по-общата тема за иновативно обществено-икономическо развитие в Русия

и Централна и Източна Европа. Само 3 от публикациите са в съавторство с други

изследователи. Публикациите ясно и нееднозначно представят устойчив,

дълготраен интерес на автора и получените резултати от изследване на

управлението на иновацията в производството и социално-икономическата сфера.

4. Отразяване на дисертационния труд от автореферата.

Авторефератът на дисертационния труд с обем 34 стр. на български език

съдържа представяне на основните изследователски елементи на докторския труд.

Убедително излага актуалността и значимостта на темата, обекта, предмета,

обхвата и ограниченията, целите, тезата, задачите на изследването. Обосновава

адекватността на тематичния избор. Идентифицира проблемите и излага приетата

методологията за изследване на процесите на стимулираща иновацията

клъстеризация на промишленото производство. Адекватно публично представя

получените резултати, изводи и предложения от изследването.

5. Критични оценки, забележки и препоръки.



В предходните етапи от изследването бяха направени бележки по

структурното и съдържателно изпълнение на докторския труд. Тези бележки са

отчетени в предложения за рецензиране докторски труд.

Препоръчвам бъдещите изследвания на кандидата по проблемите на

държавната политика за иновацията и иновационно-производствената

клъстериация на промишленото производство да се фокусират върху

перспективите на Четвъртата индустриална революция и ролята на

цифровизацията на производствената дейност като част от глобалната тенденция

за иновационен преход към Индустрия 4.00. Задълбочаването и разширяването на

обхвата на процесите на дигитализация на промишленото производство

несъмнено са и ще бъдат ключова предпоставка  за реализиране на идеите на

автора за развитие на мрежова иновативно-производствена клъстерна организация

на проишлеността.

Тази препоръка не намалява качеството и количеството на получените

резултати приноси на докторския труд. Те биха могли само да разширят

постигнатите ефекти от изследването.

6. Други въпроси.

Нямам допълнителни въпроси към дисертационния труд.

7. Заключение

Въпреки посочената бележка, които трябва да се приеме като препоръка за

работата на автора, общата оценка за предложения дисертационен труд е висока.

Представеният за рецензиране труд е завършено и задълбочено изследване на

проблема за мрежовата организация и иновационно-производствено

клъстеризиране на промишлените предприятия. Представлява високо



професионално, комплексно теоретико-методологическо и приложно изследване

на сложен проблем за стимулиране на иновацията и ефективността на

производствената организация. Съответства на изискванията на Закона за

развитие на академичния състав и на Правилника за неговото приложение.

Притежава научни резултати и приноси, които дават основание да предложа да

бъде дадена научната степен „доктор на науките” на г-жа Славомира Бялоблодска.

София, 15.07.2018 г.

Рецензент:

(проф. д-р Тилчо Иванов)


