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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

   

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов 

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ в Професионално направление 3.7 

„Администрация и управление”, докторска програма  

„Организация и управление на производството (индустрия)“. 

 

Автор на дисертационния труд: АЛМАГУЛ   АКБУЛАТОВНА 

КАМИЕВА 

 

Тема на дисертационния труд: ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА И 

ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ 

ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН 

 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното 

жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 

805/13.07.2017 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 

 

1. Информация за дисертанта 

Дисертантката Алмагул Камиева се е обучавала по докторска 

програма към катедра „Администрация, управление и политически науки” 

на ВСУ по научна специалност „Организация и управление на 

производството (индустрия)” съгласно Заповед на Зам.-ректора по НИД 

на ВСУ № 372/05.04.2017 г. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представеният за защита дисертационен труд е с общ обем от 218 

страници. Автора  използва възприетия класически подход при такъв вид 
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разработка, който се състои от увод, 3 глави, заключение, списък на 

използваната литература. Съдържанието на главите е разделено на добре 

балансирани отделни параграфи. В основния текст се съдържат 6 таблици 

и 9 фигури. Използвани са 2 приложения. По отношение на 

редакционното и стилово оформление текстът прави добро общо 

впечатление.  

Използваните литературни източници наброяват 131 заглавия на 

български, руски и английски език, които демонстрират добра 

осведоменост по разглежданата проблематика в дисертационния труд. 

В увода убедително се обосновава  актуалността и значимостта 

на изследването, които се обуславят от възможностите за разработване на 

нова концепция за привличане на чужди инвестиции в Република 

Казахстан като едно от приоритетните направления в икономическата 

политика на страната. 

Коректно са формулирани предмета и обекта на дисертационния 

труд. Целите на дисертационното изследване са „разработване на научно 

обосновани нови подходи и принципи за ефективно управление на 

инвестициите” и „разработване на нова концепция за развитие на 

инвестиционната привлекателност на промишлените предприятия от 

индустриалния сектор на Казахстан”. Автора преследва постигането на 

така формулираните цели като решава четири задачи, които могат да 

бъдат обобщени в следното: 

- Да се направи преглед на законодателните основи на управлението на 

чуждите инвестиции в Република Казахстан и да се открои  

перспективните пътища за развитие на иновационната политика и 

подходи за управление на чуждите инвестиции в индустриалния сектор 

на икономиката; 
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- Да се разработи и анализира научно обосновани нови подходи за 

управление на чуждите инвестиции в индустриалния сектор на  

Казахстан. 

- Да се предложи научно обосновани методи и методологии за оценка и 

изчисляване на ефективността на инвестиционната привлекателност на 

промишлените предприятия; 

- Да се аргументира и предложи съвременна Концепция за повишаване 

на инвестиционната привлекателност на промишления сектор от 

икономиката на Република Казахстан.  

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Обемът, структурата и обхвата на изследването ми дават основание 

да считам, че автора е изпълнил четирите задачи, дефинирани в увода на 

изследването, посредством които постига конкретни практико-приложни 

резултати, сред които могат да се откроят: 

- Анализирани  и критично са оценени основните етапи на 

развитие на индустриално-иновационната политика на Република  

Казахстан. 

- Предложени са нови подходи, методологии и блок-схеми за 

управление на инвестициите при институционалния, инфраструктурния, 

технологичния и пазарния подходи, които позволяват да се вземат 

правилни решения за тяхното по-нататъшно усъвършенстване. 

- Автора систематизира, доразвива и обогатява понятийният 

апарат в областта на инвестиционната политика като разработва нова 

трактовка на понятието „инвестиционна привлекателност“. 

- От позицията на пазарния подход са анализирани използваните 

външни и вътрешни инвестиции, резултатите от които са позволили на 

автора да изведе базови насоки за реално инвестиране. 
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- Подробно класифицира подходите за определяне на 

инвестиционната привлекателност на предприятието и разработва нови 

методически подходи за оценка на инвестиционната привлекателност на 

промишлените предприятия. 

- Формулира нова интерпретация на понятието „модулно-

клъстерен подход“ и предлага концепция за повишаване на 

инвестиционната привлекателност на промишления сектор на 

икономиката на Република Казахстан. 

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Автора на дисертационния труд предлага пет научни и научно-

приложни приноса, които напълно приемам. Същите са постигнати чрез 

проведено задълбочено и добросъвестно изследване. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Основните резултати от дисертационното изследване Алмагул 

Камиева е представила в общо дванадесет публикации по темата на 

дисертационното изследване, шест от които са самостоятелни публикации 

и други шест в съавторство.  

 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът е оформен коректно и релевантно представя в 

синтезиран вид обхвата на изследването и резултатите от него.  

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

В процеса на разработка на дисертационния труд съм отправял 

своите бележки и препоръки като научен ръководител на Алмагул 

Камиева. Докторантката е отразявала всички препоръки добросъвестно. 
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Не са оформени коректно текстовете на ограниченията и научно-

изследователските методи. 

 

8. Заключение 

Представеният за защита дисертационен труд има характера на 

завършено научно изследване. Получените научни и приложни резултати 

имат приносен характер, което ми дава основание да считам, че 

дисертационния труд отговаря на Закона за развитие на академичния 

състав и Правилника за неговото приложение.  

Предвид на това предлагам  Научното жури да присъди на Алмагул 

Акбулатовна Камиева образователна и  научна степен “доктор” по 

докторска програма: „Организация и управление на производството 

(индустрия)“. от професионално направление 3.7 „Администрация и 

управление“.  

 

 

20.07.2017      Изготвил становището: 

гр. Варна       (проф. д-р Павел Павлов) 

 


