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1. Информация за дисертанта

Дисертантът се е обучавал по докторска програма към катедра

„Администрация, управление и политически науки” към факултет

„Международна икономика и администрация“ на ВСУ „Черноризец

Храбър” по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“,

докторска програма „Организация и управление извън сферата на

материалното производство”. Обучението е осъществено в докторантура на

самостоятелна подготовка срещу заплащане. Дисертационният труд е

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

факултет „Международна икономика и администрация” и насочен за защита

пред научно жури.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Структура, обем

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра

„Администрация, управление и политически науки“ при ВСУ „Черноризец

Храбър”. Авторът е докторант на самостоятелна подготовка към същата

катедра. Изследванията и разработката са извършени във ВСУ „Черноризец

Храбър”.

Дисертационният труд с обем от 172 страници се състои от въведение,

изложение в три глави, заключение, списък на използваната литература,17

таблици, 7 рисунки и 4 схеми. Съдържанието на разделите  е разпределено в

отделни параграфи. Използваните литературни източници са 151 на руски и

английски език. Публикациите по темата на дисертацията са 5 на брой.

Оценка за: актуалност на темата; целта; задачите; обекта;

предмета; основната теза на дисертационния труд

Темата е актуална, рецензентът изразява съгласие с формулираните

обект, предмет, цел и задачи на дисертационния труд.
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Изследователският интерес на докторанта е насочен към иновационната

политика, при наличието на определен дефицит от теоретични и практико

приложни модели за нейната реализация в организациите при настъпващата

цифривизация. Темата е актуална, слабо разработена в световен мащаб и е

интересна от изследователска гледна точка.

Целта на дисертационния труд е усъвършенстване на реализацията на

иновационната политика в организациите в условията на цифрова

трансформация на тяхната дейност,  прецизиране и обогатяване теоретико-

методологичния апарат на изследванията в тази област и разработване на

практически препоръки.

Използвана научна литература (оценка на осведомеността на дисертанта по

проблематиката, разглеждана в дисертационния труд).

Използвани са достатъчно на брой източници, литературата е

представена коректно в изследването.

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати

Акцентира се върху: постигнатите основни научни и/или научно-

приложни резултати; използваната методология; изпълнението на

поставените цел и задачи.

Изследванията на автора показват, че ключовите въпроси при разработването

на внедряването на ефективна система за управление на реализация на

иновационната политика формиране на инструменти за предвижване

(внедряване) на мероприятия на иновационната политика, обосноваване на

модел за проектно управление на бизнес-процесите в организацията на база

използването на иновационни технологии за цифровизация и разработване на

система за управление на реализацията на иновационната политика на

организацията на база ключовите показатели за ефективност (KPI).

В дисертацията е обосновано, че ефективен инструмент за управление на

реализацията на иновационната политика на Център „Технополис“ в

условията на променяща се реалност се явява стратегирането. Именно
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стратегирането като съвкупност от управленски процеси, целящи

формирането на бъдещето състояние на иновационната сфера на базата на

отчитане информацията за промените състоянието на външната и вътрешна

среда в режим на реално време, трябва да бъде ключов инструмент на

ефективна система на управление чрез реализацията на иновационната

политика на организацията.

В резултат на проведените изследвания в дисертацията е предложен, развит и

обоснован модел за проектно управление на бизнес-процесите в Център

„Технополис“ на базата на използването на иновационни технологии за

цифровизация.

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси

Докторант Яцек Сташяк декларира 7 основни приноса по дисертацията.

Рецензентът изразява принципно съгласие с така формулираните приноси.

5. Оценка на публикациите по дисертацията

В предоставените материали за рецензиране са посочени общо 5 публикации

- 4 статии на английски език и една на руски в списанието на ВСУ

Globalization, the State and the Individual”. Те отразяват тематиката на

изследването и запознават обществеността с основните идеи на автора.

6. Оценка на автореферата

Авторефератът дава достатъчно пълна представа за целите, задачите,

съдържанието и резултатите от проведеното изследване.

7. Критични бележки, препоръки и въпроси

Направените бележки и препоръки не намаляват стойността на

работата, а целят нейното подобряване по такъв важен и актуален въпрос.
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• Има ли значение в кой отрасъл работи даденият бизнес за

иновационната политика – например строителство, търговия,

индустрия, т.е. има ли отраслова специфика?

• Може ли да се търси отделно влияние на цифровизацията вътре в

конкретната фирма и глобалната цифровизация върху

иновационната политика на фирмата?

8. Заключение

Дисертационния труд изцяло отговаря на изискванията на ЗРАС,

Правилника за неговото прилагане, Правилника за организацията и

провеждането на конкурси за придобиване на научна степен и за заемане на

академични длъжности във ВСУ „Черноризец Храбър” и Правилника за

учебната дейност във ВСУ „Черноризец Храбър”.

Ето защо с убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд на

тема: „Реализация на иновационната политика на организациите в условията

на цифрова трансформация” и препоръчвам на уважаемите членове на

Научното жури да присъдят образователната и научна степен „доктор” на

Яцек Сташяк.
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