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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният за рецензиране докторски труд е посветен на 

изключително модерен и важен за устойчивото и проспериращо развитие 

проблем – намирането на ефективни подходи за усъвършенстване на  

държавното регулиране на иновационната дейност. 



Общоприета истина е, че иновациите са важно средство за постигане 

конкурентоспособност на продуктите, стабилност на успеха на 

икономическите субекти и за гарантиране просперитета на обществата. От 

времето на третата промишлена революция, темата за мястото и ролята на 

държавата в иновационното развитие традиционно е обект на дискусии и 

даже полярни оценки. Либералният подход към нея категорично отстоява 

разбирането за пазара като мотиватор и регулатор на внедряването на 

иновациите. Днес, в десетилетието след глобалната криза, тази позиция има 

все по-малко привърженици и като че ли тезата за активната роля на 

държавата в прехода към капитализъм 4.0 става все по широко приета. 

С навлизането в епохата на изкуствения интелект, проблемът пред 

стратегическото управление вече не е дали да има, а каква да е 

мотодологията и кои да са ефективните подходи на държавно регулиране на 

иновационната дейност. 

В този контекст, адмирирам заявения от Асълбек Карибаев 

изследователския интерес към толкова актуален, динамично развиващ се и 

значим проблем, който не само да бъде теоретично осмислен, но и да бъдат 

предложени обосновани практико-приложни решения. 

2. Оценка на научните резултати  

Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно 

проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен 

характер. Темата на работата е комплексна и задължителна предпоставка за 

разработването й са високата теоретична подготовка и познаването на 

добрите практики на държавно управление. Постигнатите резултати доказват 

тези качества на нейния автор.  

Библиографският списък включва 83 релевантни по темата заглавия на 

руски и английски език. Текстът е обогатен с 34 таблици, 87 фигури и 2 

приложения, които илюстрират и допълнително аргументират основните 

изводи от анализа. 



Изследването е добре концептуализирано. Обектът и предметът на 

цялостния анализ в дисертационния труд са коректно дефинирани и са пряко 

свързани с целта на научното търсене – разработване на 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. 

Избраната структура позволява, в рамките на поставените ограничения, 

пълноценно развитие на темата. Изложението в петте основни части е добре 

балансирано и представя последователното решаване на детайлно 

формулираните изследователски задачи. 

Като сериозно достойнство на работата определям убедителната 

аргументацията на ефективността от прилагането на “смесена стратегия” на 

държавно регулиране, представляваща комбинация от активно вмешателство 

за утвърждаване на иновационната дейност като основен фактор за 

икономическо развитие и децентрализирано регулиране, включващо 

създаване на благоприятни правни, икономически условия и иновационна 

инфраструктура.  

Специално отбелязвам направената оценка на състоянието на 

Република Казахстан по отношение на енергийно-екологичните параметри на 

световното технологично развитие и обосноваването на прогноза за целевите 

параметри на иновационно развитие на областите в страната до 2024 година. 

С най-висок практико-приложен потенциал е постигнатото в глава пета 

на изследването, където са структурирани методически препоръки за 

успешно държавно регулирани и комерсиализиране на иновациите. 

Постигнатите в работата резултати от анализа, направените обобщения 

и изводи, обосновават реализирането на изследователската цел и убедително 

потвърждават формулираната научна теза. 

 



3. Оценка на приносите в дисертационния труд 

Постиженията в докторската си работа Асълбек Карибаев обобщава в 

шест приноса. Приемам самооценката на докторанта, като към по-значимите 

резултати в изследването, заради тяхната полезност и възможна 

практическата приложимост, отнасям: 

o Дефинирането и аргументирането на методологическитe основи на 

държавното регулиране на иновационната дейност на предприятията. 

o Предложената нормативна база за държавно регулиране и 

управление на индустриално-иновационното развитие в регионите, отраслите 

и предприятията на Република Казахстан. 

o Разработената архитектура за управление на знанията и иновациите. 

o Формулираната оценка на актуалното състояние на Казахстан според 

енергийно-екологичните параметри на глобалното технологично развитие. 

o Разработеният приложен модел и формулирането на възможните 

мега трендове на индустриално-иновационното развитие на Република 

Казахстан. 

o Предложените методически препоръки за ефективно държавно 

регулиране, управление и комерсиализиране на иновациите. 

Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява 

неговото съдържание.  

Посочените 16 заглавия на научни публикации по темата на работата –

респектират, гарантират публичност на постигнатото и са безспорно 

потвърждение, че получените в изследването резултати са лично постижение 

на Асълбек Карибаев. 

4. Критични бележки и препоръки 

По – сериозната ми бележка и препоръка се отнася до изводите към 

основните части в изложението, които би било добре да не звучат като 

анотации на главите, а да са формулирани по-категорично, като решения на 

съответните изследователски задачи. 



5. Заключение 

Давам положителна оценка на дисертационния труд “Нови подходи в 

усъвършенстването на методологическите основи в държавното регулиране 

на иновационната дейност в предприятията”. В него са спазени всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и Наредбата за Академичния състав на ВСУ за придобиване на 

образователната и научната степен “доктор”. Въз основа на общата ми 

оценка за достойнствата на дисертационния труд, за приносите в него и 

тяхната значимост за обогатяване на съществуващите знания и 

приложимостта им в практиката, предлагам на научното жури да присъди на 

Асълбек Амирханович Карибаев образователната и научната степен “доктор” 

в професионално направление 3.7 Администрация и управление, докторска 

програма “Организация и управление извън сферата на материалното 

производство“. 
 

 

 

 

септември 2019                                                   Член на научното жури: 

                                                          проф. д-р Величка Милина 


