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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДИСЕРТАЦИОНЕН

ТРУД

Дисертационният труд на Мачей Сикорски е разработен в обем от 260 страници

и е обсъден в катедра „Администрация, управление и политически науки” при

факултет „Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър“.

В структурно отношение разработката съдържа увод, изложение в три глави,

заключение и библиография. Съдържанието на разделите е разпределено в отделни

параграфи, като в края на всяка глава са направени обобщения, поместени в

самостоятелен параграф. В основния текст се съдържат 25 таблици и 44 фигури.

Дисертационното изследване е осъществено въз основа на анализирани и проучени

237 заглавия

Предложеният за рецензиране дисертационен труд разглежда актуален проблем

за увеличаването на ролята на технологиите, основаващи се на използването на
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интернет, в управлението на малкия и среден бизнес, което рефлектира върху

икономическото развитие на националното стопанство на Република Полша.

Избраната за разработване тема се отличава с нарастваща значимост в национален и

глобален контекст, доколкото отразява актуалните тенденции произтичащи от

информационно-технологичната революция.

Нейната актуалност и значимост се обуславят и от търсенето на нерешени

проблеми на малкия и среден предприемачески сектор в Република Полша, както и от

необходимостта да се формулират препоръки за неговото по-резултатно управление,

чрез инструментите на съвременните технологии, използващи интернет.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В УВОДА се обосновава изборът на темата в контекста на нейната актуалност и

практическа приложимост. Предложени са формулировки на изследователския

проблем и авторовата теза. Изведени са още основна и допълнителна цел на

дисертационния труд и изследователски въпроси, на които се търси отговор.

Определени са обектът и предметът на изследването, като са разяснени възприети

ограничения по изследваната проблематика и използваният инструментариум.

В първа глава „Място и роля на малките и средните предприятия в

икономиката на Полша“ акцентът е поставен върху изследване на проблематиката на

функционирането на МСП в Полша в качествен и количествен план, с цел да се

рамкира техният икономически потенциал. Анализирани са рисковете от внедряване

на информационно-технологични иновации и предпоставките за ограничаване на

тяхното негативно влияние при мониторинг на измененията в технологичната среда.

В Глава втора „E-бизнесът като алтернатива на традиционните стопански

дейности“ на дисертационния труд вниманието се фокусира върху идентифициране на
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детерминанти на електронния бизнес. Извършен е обширен теоретичен и

методологичен анализ за наборът от лични, организационни и икономически интереси,

които имат потенциал за реализация посредством електронния бизнес като форма на

интернет базирана стопанска дейност, осигуряваща достъп до глобалния пазар.

Глава трета „Информационно-икономически аспект на използването на

интернет в маркетинга на малките и средни предприятия“ анализира особеностите в

развитието на технологичната среда на Полша, в контекста на използването на

интернет и неговото влияние върху икономическата дейност на полските МСП.

Акцентирано е върху значението на интернет за маркетинговото управление и са

дискутирани методологични аспекти на разработване на е-маркетингова стратегия.

Изведени са особеностите на приложната технология на ключови средства и подходи в

сферата на използване на интернет технологиите в маркетинговата дейност на малките

и средни предприятия в Република Полша.

В заключението авторът добросъвестно е изложил основните обобщения и

резултати, получени от цялостното изследване на дисертационния труд.

3. ПО-СЪЩЕСТВЕНИ СИЛНИ СТРАНИ И РЕЗУЛТАТИ С ПРИНОСЕН

ХАРАКТЕР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Като по-съществени силни страни и резултати с приносен характер могат да се

откроят:

1) В дисертационния труд са формулирани препоръки по отношение на

увеличаване на ефективността в разработката и внедряването на все по-ефективни

инструменти и методи на действие в управленската практика на МСП в Република

Полша, като същевременно са разкрити и съществени проблеми, свързани със

системното прилагане на маркетинговите инструменти в обхвата на развитието на

функционалността на интернет в дейността на полските фирми;
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2) Умело са интерпретирани на известни научни тези, които са доразвити с

извеждане на собствени изводи и препоръки за поетапно внедряване на нови

технологични решения в предприятията чрез поетапно внедряване на съвкупност от

маркетингови инструменти;

3) Приложени са иновативни инструменти, които имат влияние за бъдещата

трансформация и развитието на сектора на МСП в Полша, при отчитане на

зависимостта между тенденциите в интернет маркетинга и използването на мобилни

инструменти в информационно-технологичен контекст.

Макар и да се нуждае от прецизиране, справката за приносите в дисертационния

труд отразява резултатите и изводите, до които докторантът е стигнал в проучването

си. Приносите са негово лично дело и могат да се характеризират като допълване и

обогатяване на теорията и практиката.

4. АВТОРЕФЕРАТ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Авторефератът е подготвен според изискванията и достоверно отразява

съдържанието на труда, акцентирайки върху най-важните моменти от изследванията.

Резултати от дисертационния труд са представени чрез 12 публикации, като 5 от тях

отразяват в най-голяма степен постигнати от докторанта резултати в изследваната

област.

5. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

В хода на работните обсъждания на дисертационния труд имах възможност да

представя критичните си бележки и препоръки. Намирам, че значителна част от тях са

отстранени, а с други авторът се е съобразил и в значителна степен е отчел в труда си.

Като възможности за подобрение на дисертацията продължавам да отчитам, че:
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• На места в дисертационния труд все още е видно излишно теоретизиране на

свързани с разглежданата проблематика въпроси, които излишно утежняват

основното съдържание.

• Забелязват са стилови и езикови неточности. Съществува възможност за

презициране на някои формулировки, предвид интердисциплинарния характер

на разработката.

Бих препоръчал на докторанта да продължи изследователската си работа, като

фокусира вниманието си върху още по-задълбочено изследване на въпроса за

електронната маркетингова стратегия на МСП в релация с функционалната

маркетингова стратегия и цялостната стратегия за развитие на организацията.

Посочените бележки и препоръки не намаляват достойнствата на

дисертационния труд и не се отразяват върху общата ми положителна оценка за него.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложеното до тук ми дава основание да приема дисертационния труд за

завършен, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в

Република България и Правилника към него. Това ми дава основание да предложа на

уважаемите членове на научното жури да гласува за присъждане на образователна и

научна степен „Доктор” в Професионално направление 3.7 „Администрация и

управление” по докторска програма „Икономика и управление (индустрия)” на Мачей

Сикорски за разработения от него дисертационен труд „Интернет технологиите в

маркетинговите дейности на малките и средни предприятия в Република Полша“.

Варна, 03.09.2018 г. Изготвил:............................................

/проф. д-р Павел Павлов/


