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Основание за настоящото становище е Заповед № 865 от 02.09.2019 

г. на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър. 

Трудът на Асълбек Амирханович Карибаев за получаване на 

образователна и научна степен „доктор” е в обем от 225 стр., 

библиографска справка от 84 източника, от които 75 - на кирилица, 9 – на 

латиница. Структуриран е в увод, пет глави, заключение, библиография и 

две приложения.   

 

Актуалността на дисертационния труд се състои в научното 

дирене на възможностите за подобряване на научно-методическото и 

информационно-аналитично осигуряване на управлението на 

индустриално-иновационното развитие на Република Казахстан на 

основата на синтез на най-добрите световни стандарти и научни решения, 

приложими за нейните региони, отрасли и предприятия.  Паралелно с това, 

следва да се постигне целта до 2050 година в Казахстан да бъде осигурена 

устойчивост на индустриално-иновационното развитие, като се повиши 

качеството на проектиране, планиране и управление. Актуалността на 

дисертационния труд произтича и от липсата на ефективен модел за 

определяне на значимостта и актуалността на успешното държавно 

регулиране на иновационната дейност в страната и ролята на неговите 

методологически основи.  

 

В дисертационния труд обектът (методологическите основи на 

иновационната дейност на предприятията, с акцент върху методите за 

оценка на резултатите от иновационната дейност, държавното регулиране 



и реализация на иновационни проекти) и предметът (новите подходи за 

усъвършенстване на методологическите основи за управление и държавно 

регулиране на иновационната дейност на предприятията, включващи 

методология и методика за моделиране на устойчиво иновационно 

развитие с термините на енергийно-екологични параметри и процеси, 

както и нелинейните ефекти и мега трендове, свързани с разпространение 

на научни знания и информация, както за провежданите изследвания при 

разработка на иновации така и след получаване на иновационни 

технологии) се намират в в рамките на заявеното от докторанта научно 

дирене. Заявеният във въведението фокус на проучването –  формиране на 

нови подходи, позволяващи да се прогнозират заплахите за развитието на 

регионите, отраслите и предприятията, а с това да се проследяват и 

предотвратяват възможностите за възникване на рискове и с максимална 

точност да се управлява иновационната дейност на предприятията, 

достатъчно прецизно дефинира и кореспондира със заявените в обекта, 

предмета и заглавието научни интереси. 

 

По отношение на приносите в дисертационния труд приемам, че: 

✓ е налице прецизиране на понятийния апарат по темата; 

✓ са приложени съществуващи модели за решение на конкретен 

проблем с формулирани изводи и препоръки за практиката. 

Приемам два научно-приложни приноса, свързани с 

надграждането на теорията относно ролята и съществените 

характеристики на системата за управление на знания и иновации и с 

научно-обоснованата потребност от актуализиране и обогатяване   на 

нормативна база за държавно регулиране и управление на индустриално-

иновационното развитие в регионите, отраслите и предприятията на Р. 

Казахстан.  

Приемам три практико-приложни приноса: 1) Формулирани са 

методологически изисквания за идентификация на системата за 

управление на знанията. 2) Разработен е приложен модел и са 

формулирани възможните мега трендове за развитие на Република 

Казахстан. 3) Разработени са методически препоръки за държавно 

регулиране, управление и комерсиализация на иновациите. 

Приемам един приложен принос, свързан с проведен регионален и 

отраслов анализ и моделиране на технологическите мега трендове с 

отчитане на основните тенденции за технологично развитие на различни 

държави от световната общност. 

Положително впечетление оставя опита на докторанта да обвързва 

теоретично познание с практико-приложна реализация, както и широкия 

набор от теоретични материали, които са проучени в първата част на 

дисертационния труд. 

 

 



Бележки и препоръки: 

✓ Дисертационният труд би могъл да е още по-осезаемо фокусиран върху 

поставената със заглавието тема. 

✓ Би могло да бъдат увеличени позоваванията на източници на латиница. 

✓ Налице са някои технически грешки. 

✓ Докторантът следва да засили публикационната си активност на 

английски език.   

✓ Препоръчвам докторантът да издаде дисертационния си труд като 

монография, чиято практическа полезност за институциите, работещи 

със системата за управление на знанията в Република Казахстан, е 

безспорна. 

 

В заключение, приемам че в разработката е налице дисертабилност. 

Давам положително становище на дисертационния труд на Асълбек 

Амирханович Карибаев, тъй като в него са разработени научно обосновани 

подходи и принципи за усъвършенстване на методологическите основи на 

държавното регулиране на иновационната дейност на предприятията на 

основата на изучаване, анализ и синтез на световни стандарти, научни 

решения и опит за внедряване на иновации. Трудът притежава 

необходимата научна значимост и новост за една докторска дисертация.  

Всичко изложено до тук ми дава основание да приема 

дисертационния труд на Асълбек Амирханович Карибаев за завършен, 

съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника към него.  

Препоръчам на уважаемото жури да присъди на Асълбек 

Амирханович Карибаев образователната и научна степен „доктор” в 

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“  по 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство”. 
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