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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

РЕЦЕНЗИЯ
от доц. д-р Александра Данкова Парашкевова,

член на научно жури съгласно Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ №
1252 от 17.08.2018 г.

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”,
професионално направление 3.7 „Администрация и управление”, докторска програма

„Икономика и управление (индустрия)”

на тема: „Интернет технологиите в маркетинговите дейности на малките и средни
предприятия в Република Полша“

Докторант: Мачей Сикорски
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Попова

Настоящата рецензия е изготвена съгласно заповед № 1252/17.08.2018 г. и въз

основа на представени от докторанта: дисертационен труд; автореферат; справка за

приносите в дисертационния труд; публикации по темата на дисертационния труд.

Представените материали са в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и

ППЗРАСРБ и Наредба 12 на ВСУ „Черноризец Храбър“ за придобиване на

образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“.

1. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд проблем

в научно и научноприложно отношение

Актуалността на дисертационния труд е дешифрирана в увода на разработката

чрез излагането на няколко групи съждения, интегралната цялост на които предлага

аргументация на разглеждания основен проблем, а именно – необходимостта от

непрекъснато усъвършенстване на комуникационната и маркетинговата пригодност на

малките и средни предприятия като основен икономически ресурс в условията на
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константни и динамични промени в средата, катализирани от информационно-

технологичния прогрес.

Темата на изследване се отличава с висока степен на значимост за икономиката

на Република Полша, доколкото изследователският интерес е насочен към дефиниране

и предлагане на варианти на решения на проблеми в управлението на малкия и среден

бизнес в страната, произтичащи от възможността за по-доброто му управление и

развитие чрез адекватно усвояване на предимствата на съвременните интернет

базирани информационно-технологични решения.

В контекста на все по-нарастваща необходимост от актуална и съвременна

информация, данни и изследвания, насочени към внедряването на управленски

решения, основаващи се на използването на интернет базирани инструменти, следва да

се подчертае че дисертационният труд на Мачей Сикорски е адекватен на

съвременните научно-приложни потребности.

Разработката обхваща широка палитра от проблемни въпроси, което я прави

многоаспектно и интердисциплинарно изследване на релацията „интернет технологии

– маркетингова дейност“ в контекста на възможностите за развитие на малкия и среден

бизнес в Република Полша и на потенциалите за повишаване на неговата

икономическа резултатност в европейски и глобален контекст.

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация

на литературата

Информационната основа на разработката може да се определи като солидна. В

своето изследване Мачей Сикорски използва 237 заглавия, от които 228 на полски

език, 2 на английски и 5 електронни адреса. Библиографската справка дава основание

да се заключи, че подбора и обхвата на използваните източници са насочени към

задълбочено изследване на актуалното състояние на изследваните проблеми в

Република Полша, включително и от ретроспективна гледна точка.

При използването на информационните източници са демонстрирани умения за

систематизация, адаптация, критичен и проблемен анализ. Прави впечатление, че
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докторантът използва различни подходи за цитиране – както в основния текст, така и

под линия, което илюстрира неговата ориентация към добросъвестност при

използването на информационни ресурси.

3. Кратка аналитична характеристика на дисертациония труд

Дисертационният труд на докторанта Мачей Сикорски е с обем от 260 стр.,

компютърна разпечатка. Структуриран е съобразно изискванията за дисертационно

изследване като включва списък с използвани съкращения, увод, три глави,

заключение, библиография. Обемът на основните структурни компоненти е

относително добре разпределен. Основният текст съдържа повече от достатъчен брой

фигури, диаграми и таблици, които се използват за илюстриране и систематизиране на

основни моменти от съдържанието. Всички средства за визуализация са съпроводени

със съответните реквизити, описващи източника на авторство.

Уводът на разработката поставя аргументите на докторанта за значимостта на

темата на изследване през призмата на концепциите за разделение на труда,

ограничена солидарност и информационно общество. Те се коментират като основа на

нарастващата необходимост от използване на интернет-базирани инструменти, което

да се обективизира като ключово конкурентно предимство на малките и средни

предприятия в Република Полша и по този начин да доведе до повишаване на тяхната

икономическа резултатност.

Предложените формулировки на основна и допълнителна цел на

дисертационния труд, както и на обект, предмет, изследователски проблем, задачи,

теза, ограничения, методология, намирам за лично дело на автора, като е възможно и

желателно прецизиране на тяхното звучене с оглед уеднаквяване на понятийния апарат

в условията на мултиезична среда на провеждане (полски език), написване (руски

език) и представяне чрез автореферата (български език) на дисертационното

изследване и основните резултати от него.

В Глава първа докторантът изследва основни аспекти на ролята и значението

на малките и средни предприятия в Република Полша. В количествен и качествен
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аспект са очертани границите на сектора, основано на неговото развитие в

ретроспективен план. Акцентът е поставен върху проблемите и предизвикателствата

при внедряване на технологични иновации, вкл. информационни, в тяхната дейност и

свързаните с този процес рискове за дейността на МСП.

В Глава втора на дисертационния труд вниманието се фокусира върху

дълбочинно изследване на потенциалите на електронния бизнес като интернет

базирана и интегрална форма на икономическа активност, позволяваща реализирането

на редица позитивни ефекти за индивида, за организацията и за националната

икономика, при планомерно управление на процеса на изграждане на елементите на

електронния бизнес модел. Обосновано е виждането, че моделът на електронния

бизнес, именно бидейки базиран на интернет технологиите, вкл. безжични, разширява

обхвата на потребителите и осигурява достъп до глобалния пазар, от една страна, но от

друга – предполага усложняване на управляемостта на редица процеси, сред които:

композирането на търговските предложения и нормативно-правното обезпечаване на

отношенията с клиентите. В този смисъл, докторантът очертава и детерминанти на е-

бизнеса.

Коментираните в предходните глави „ … постулати на научната доктрина и

практическия опит от стопански дейности в рамките на е-бизнеса“ (цит. стр. 18,

Автореферат на дисертационния труд) служат на автора като основа за предложения в

Глава трета цит.: „ … подробен анализ на използването на интернет и неговото

влияние на икономическата и ИТ дейности на полските МСП“. Докторантът се стреми

към обосноваване на съотносителността на технологичните дефицити в Полша

(спрямо държавите членки на ЕС) като фактор за усвояване на възможностите на

макро-средата от страна на МСП. Усилията на автора се изразяват във формулирането

на препоръки за преодоляване на предизвикателствата пред прилагане на базиран на

интернет инструментариум за маркетингов мениджмънт, в контекста на което са

коментирани както конкретни средства за електронно маркетиране (имейл), така и цит.

„са прецизирани условията, структурата и реализацията на е-маркетинговите

стратегии“.
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В съдържателно отношение, авторефератът е разаработен според изискванията,

като вярно и обективно отразява основния текст на дисертационния труд, респективно

постиженията на неговия автор.

Справката за публикувани трудове, свързани с темата на дисертацията и

специалността на Мачей Сикорски, са представени заглавия на общо 12 публикации в

научни издания (в периода 2005 г. – 2017 г.), които следва да са пряко или косвено

свързани с проблемите, третирани в дисертационния труд. Приемам, че публикации 2,

5, 7, 10 и 12, в най-голяма степен отразяват основни приноси от дисертационния труд.

4. Обобщение на силните страни на дисертационния труд

Като най-съществени преимущества на дисертационния труд на Мачей

Сикорски, следва да се подчертаят следните негови характеристики:

• Дисертационният труд представлява аналитично изследване по актуална и

значима проблематика от научно естество.

• Познават се и се прилагат изискуемите наукометрични параметри, на които

дисертационното изследване е необходимо да се основава.

• Правилно се осъзнава и доказва значимостта на МСП като „гръбнак“ на

Полската икономика, като докторантът осъзнава, че е нужно да адресира

вниманието си към по-тясна и конкретна проблемна област от тяхното

управление, в контекста на перспективите за по-добрата им адаптация към

промените в съвременните социално-икономически и технологични условия,

които сами по себе нямат нужда от доказване.

• Демонстрира аналитичност и концептуалност. Дисертацията е базирана на

широка информационна основа, като се познава много добре материята по

темата. Показани са добри изследователски умения, чрез които се открояват

нерешените на национално равнище проблеми по изследваната тематика.

• Във основните структурни компоненти (глави), като самостоятелен параграф

са включени обобщения, които систематизират по-съществените междинни

изводи и резултати от работата на автора.
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5. Научни и научно-приложни приноси

В дисертационния труд са посочени 5 приноса, които могат да бъдат приети.

Тези приноси намират израз в проучване, систематизиране и доразвиване на

теоретичните виждания и дискусия по разглежданата проблематика и включват:

• формулирани са нови препоръки по отношение на увеличаване на

ефективността  в разработката и внедряването на все по-ефективни

инструменти и методи на действие;

• разкрита зависимост между тенденциите в интернет маркетинга и

използването на мобилни инструменти в информационно-технологичен

контекст;

• разкрити съществени проблеми, свързани със системното прилагане на

маркетинговите инструменти в обхвата на развитието на функционалността на

интернет в дейността на полските фирми;

• създаден е модел, с цел е поетапно внедряване на нови технологични решения

в предприятията чрез поетапно внедряване на съвкупност от маркетингови

инструменти;

• приложени са иновативни инструменти, които имат влияние за развитието на

сектора на МСП в Полша.

Преценявам, че приносите са лично дело на докторанта, които той е постигнал

сам под ръководството на научния си ръководител.

6. Критични бележки, препоръки и въпроси

Познавам докторанта от текущите обсъждания на неговата работа пред

колегията на катедра „Администрация, управление и политически науки“, в хода на

които съм отправяла бележки и препоръки към работната версия на дисертационния

труд. Част от същите са възприети от докторанта, а друга – адаптирани, което приемам

за правилно в контекста на функцията му на автор. Общото ми впечатление от Матей
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Сикорски е, че той работи мотивирано и целенасочено, като притежава необходимите

аналитични умения, способност аргументирано да защитава тезите си и обосновано да

поддържа позициите си. Оценявам практическия и експертен опит на докторанта и

неговият стремеж да го верифицира под формата на научно-приложно изследване,

което да подпомогне управленската практика в малкия и среден предприемачески

сектор на Република Полша.

Без да се поставят под съмнение положените от докторанта усилия и неговата

добросъвестност, следва да се отбележи обаче, че всяка изследователска разработка

(или отделни аспекти от нея) би могла да подлежи на бъдещо усъвършенстване и

доразвиване или прецизиране и конкретизиране. В този смисъл, и предложеният за

оценка дисертационен труд има потенциал за привнасяне на бъдещи подобрения. Като

вече беше отбелязано, като негово несъмнено достойнство може да се посочи

комплексният, интердисциплинарен и аналитичен подход на разработване, който

несъмнено включва ключови инструменти за трансформация на развитието на малките

и средни предприятие в Република Полша.

Тяхното практическо внедряване и прилагане, обаче, ще се изправи пред редица

задържащи фактори. Интересно е в бъдещата си работа, авторът да изследва и

въпросите за: предприемаческата и организационна култура; вътрешното

предприемачество; личната и екипна ефективност; неформалното обучение; теорията

за самообучаващата се организация; управлението на промяната; като предпоставка/и

за интернет базиран маркетингов мениджмънт, в контекста на общоизвестния постулат

за ресурсната ограниченост в дейността на МСП, независимо от националната им

принадлежност.

Разглеждам възможността за по-задълбочено изследване на тези моменти като

препоръка към бъдещата научно-изследователска работа на докторанта. Бих добавила

още следните коментари и бележки, които също не омаловажават постигнатия от

автора резултат:

• Съществува потенциал да се повиши проблемната ориентация в

наименованието на основните структурни компоненти и прилежащите към тях
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параграфи, така че да се постигне по-пълно съответствие със съдържанието на

същите;

• При оформянето на дисертационния труд и автореферата към него се

забелязват известен брой неточности и технически разминавания, както и

грешки във форматирането и представянето на текста;

• Изброяването следва да се избягва като основен подход за обобщение на

информацията;

• Въпреки че са взети предвид препоръките да се ограничи проблемният обхват

на дисертационния труд, все още е възможно да се стеснят някои

изследователски параметри, което би подпомогнало постигането на по-ясна

логическа рамка на труда.

• Дисертационният труд би спечелил от инкорпориране в някой от основните

структурни елементи (глави) или в самостоятелно приложение на използвания

понятиен апарат, за да се разграничат определени концепции. Така например

електронният бизнес като понятие не е еквивалент на интернет маркетинг,

въпреки че същият се използва за целите на развитие на е-бизнес модела, т.е.

необходимо е да се изясни разграничеи кое е инструмент и кое средство за

реализиране на он-лайн базиран маркетинг.

Бих поставила пред докторанта следния въпрос, които да обсъди по време на

своята защита:

Какво е личното ви виждане относно приложението на CRM системите като

базиран на използването на интернет инструмент за маркетингов мениджмънт?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всичко казано до тук ми дава основание да заключа, че Мачей Сикорски е

откроил нерешени или частично решени научно-приложни въпроси при прилагането

на актуални интернет-базирани инструменти в маркетинговата дейност на МСП в

Република Полша. Като имам предвид актуалността на разглежданата проблематика и
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постигнатия резултат, посочените приноси и възможността за практическото им

приложение, намирам, че дисертационният труд на Мачей Сикорски отговаря на

общоприетите изисквания. Поради това препоръчвам на уважаемите членове на

научното жури, на Мачей Сикорски да се присъди образователната и научна степен

„доктор” в професионално направление 3.7. „Администрация и управление”,

докторска програма „Икономика и управление (индустрия)”.

Варна, 02.09.2018 г. Изготвил:............................................

/доц. д-р Александра Парашкевова/


