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I.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Дисертационният труд е в обем от 174 страници, като включва: увод (7 стр.),

три глави (135 стр.), изводи (10 стр.), приложения (10 стр.), списък с използваната
литература (15 стр.).
В предствения дисертационен труд са налице достатъчно основания за
определянето

му

като

комплексно

изследване,

съответстващо

на

изискванията за такъв вид научна разработка, а именно:
1. Актуалността и дисертабилността на избраната тема е несъмнена. В
предметния обхват попадат теоретико-методологически и приложни въпроси на
управлението на предприятията от агропромишления комплекс на Република
Казахстан чрез прилагане на иновативни подходи и политики.
2. Възприет е подходящ логически план за провеждане на цялостното
дисертационно изследване, който е намерил израз в достатъчен обем и структура
на разработката, кореспондираща си с темата, предмета и обекта на изследване.
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3. Използваните

в

хода

на

разработване

на

дисертацинния

труд

изследователски методи са подходящи и приложими в разглежданата
проблемна сфера.
4. Докторантката демонстрира възможности да открива и анализира
нерешени проблеми, да систематизира и оформя интересни научни тези, които да
представя разбираемо и прецизно. Свидетелство за това е задълбочената й
теоретична подготовка в конкретната научна област, използваните над 140
литературни източници, в т. ч. академична литература, нормативни и
стратегически документи.
II. ОБОБЩЕНИЕ

НА

ПО-СЪЩЕСТВЕНИТЕ

СИЛНИ

СТРАНИ

И

РЕЗУЛТАТИ С ПРИНОСЕН ХАРАКТЕР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
В резултат на обсъжданията на дисертационния труд в Академичната колегия
докторантката е положила старание добросъвестно да отрази отправените
бележки и препоръки, поради което може да се твърди, че представеният за
защита научен труд удовлетворява във висока степен поставените цели и
произтичащите от тях научноизследователски задачи. Постигнати са теоретични и
практико-приложни резултати, като по-съществени от които могат да се откроят:
1. Критично е осмислена теоретичната дискусия по проблемите на
управлението на предприятията от агропромишления комплекс на съвременния
етап на развитие на Република Казахстан. Коректно са интерпретирани
различни гледни точки, като са откроени авторовите виждания и са изведени
работни дефиниции на основните понятия, свързани със съвременното
иновативно управление на агропромишлени предприятия.
2. Обоснована е необходимостта от прилагане на пазарен механизъм за
управление на предприятията в агропромишления комплекс.
3. Направена е комплексна оценка на управлението на предприятията от
агропромишления комплекс, ориентирани към използването на мелиоративни
земи, на основата на анализ на спецификата на тяхното функциониране в
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Западноказахстанска област и на възможните иновационно-инвестиционни
подходи за тяхното управление.
4. Изведени са иновативни подходи за усъвършенстване на управлението
на предприятията от агропромишления комплекс – внедряване на иновационен
модел на управление, активизиране на иновационната дейност чрез инвестиции,
повишаване на ефективността чрез модернизация.
5. Проучени и систематизирани са основни направления и конкретни
инструменти за иновационно преобразование и внедряване на пазарния
механизъм

за

управление

на

агропромишлените

предприятия

на

институционално, управленско и техническо равнище.
6. На базата на математическо и аналогово моделиране е разработен
иновационен модел за управление на предприятия от агропромишления
комплекс. Чрез метода на експертните оценки и Fuzzy-технологиите са оценени
елементите на пазарнхия механизъм за неговото внедряване и приложение.
7. Формулирани са авторови препоръки в посока на усъвършенстването на
управлението на предприятията от агропромишления комплекс.
Посочените приноси са приемливи и отразяват многостранен характер на
дейността и научните интереси на автора. Съдържат теоретични интерпретации
на въпроси, свързани с приложение на съвременните знания за управление на
предприятията в агропромишления комплекс и собствени идеи за иновативно
моделиране на процесите в тази проблемна управленска сфера. Имат характер на
развитие и обогатяване на съществуващи знания и приложението им в
обществената практика.
III. ПО-СЪЩЕСТВЕНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
1. Разработката би спечелила, ако в продължение на направения анализ на
силните и слабите страни, възможностите и заплахите за функциониране на
агропромишлените предприятия в Западноказахстанска област се изведат по-ясно
основни стратегически ориентири за тяхното ефективно управление.
2. Необходими

са

по-детайлни

обосновки

относно

проучването

на

експертното мнение за предлагания пазарен механизъм за управление на
предприятията от агропромишления комплекс.
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3. Препоръчително

е

в

бъдеще

авторът

да

продължи

научноизследователската си работата по проблемите на управлението на
иновативни проекти в агропромишлената сфера, както и по въпросите за
управление на рисковете на иновационната дейност, които понастоящем са
останали извън предметния обхват на дисертационния труд.
Направените по-горе бележки и препоръки не променят определено
положителната ми оценка за значимост на проведеното изследване. Те не
поставят под съмнение бъдещите перспективи за неговото развитие.

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният за защита докторски труд има характер на завършено научно
изследване. С него авторът демонстрира способност да анализира и предлага
собствени решения на сложни обществени проблемни въпроси. Получените
приносни резултати от дисертационния труд ми дават основание да приема, че
същият отговаря напълно на изискванията на Закона и Правилника за развитие на
академичния състав в Република България.
Предлагам на членовете на Уважаемото научно жури: да бъде
присъдена образователна и научна степен „доктор” по „Икономика и
управление”,

в

професионално

направление

3.7.

„Администрация

и

управление”, на Кирмизи Ракимбаева.

28.11.2016 г.
гр. Варна

Изготвил становището:
(проф. д-р Павел Павлов)

4

