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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.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация,
управление и политически науки” при факултет „Международна
икономика и администрация” и насочен за защита пред научно жури.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на
научното жури на 14.10.2020 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на
Ректората на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 във ВСУ
„Черноризец Храбър” и на сайта www.vfu.bg Раздел „Докторантури”.

http://www.vfu.bg/


4

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД

1. Въведение

В съвременния етап на социално-икономическото развитие на
обществото са характерни принципно нови условия, фактори и специфика,
които се предопределят от установяването на цифровия технологичен
начин на производство и потребление, идващ на мястото на
индустриалния. Това преминаване предопределя коренните промени в
цялата система на социално-икономически отношения в обществото.

Днес ключовата посока на социално-икономическото развитие на
обществото се определя от иноватизацията. Нейната главна цел се състои в
преодоляването на технологичното изоставане и създаване на
необходимите предпоставки за повишаване на конкурентоспособността и
ефективността.

Важна роля в решаването на този проблем принадлежи на
иновационната политика, създаване на научно обосновани препоръки за
усъвършенстване на инструментите и методите на разработване и
реализацията на иновационната политика в организациите като първични
звена, където се осъществява реалния процес на усвояване на иновациите в
общественото производство.

Насоката на дисертационния труд се актуализира от голямото
научно-практическо значение на решенията на проблемите за разработване
на теоретично-методически и практически препоръки с цел повишаване
ефективността от иновационната политика и инструментите за нейната
реализация в организациите в условията на цифрова трансформация.

2. Актуалност и значимост на темата на изследване

Актуалността на темата на изследването непосредствено  корелира
с доминиращия фактор за цифровизацията на социално-икономическото
развитие и иновационните интереси на обществото в условията на цифрова
трансформация.

Развитието на иновационните процеси в условията на цифровата
трансформация са непосредствено свързани с търсенето и реализацията на
нови насоки и форми за достигане на научно-технически прогрес (НТП).

В съвременния етап на изграждане на информационно-цифровото
общество все по-голямо значение придобива решаването на въпросите за
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повишаване на ефективността на реализацията на иновационната политика
в организациите. Именно тук фактически се осъществява процесът на
внедряване на системата от иновационни мероприятия.

По-нататъшната интензификация на иновационните процеси,
повишаването на тяхната ефективност на етапа на изграждането на
информационно-цифровата икономика, са неразривно свързани с
разработването, обосноваването и внедряването на нови концепции,
модели, стратегии, инструменти и методи, осигуряващи внедряването на
постиженията на научно-техническия прогрес в общественото
производство.

Разработването и реализирането на иновационната политика се явява
важен фактор за ефективното иновационно развитие на организацията. В
същото време много теоретични, методологически, методически въпроси,
за решаването на този важен проблем, продължават да остават в
периферията на обективната необходимост.

Липсват адекватни на цифровата епоха теоретични концепции,
методологичен и методически  инструментариум за ефективното решаване
на проблемите, свързани с реализацията на иновационната политика.

Досега остават недоразработени много въпроси от теоретично-
понятийния апарат на изследванията. Недостатъчно са изучени
особеностите  и императивите на иновационната политика на
организациите в контекста на цифровата трансформация. Липсват
концептуални модели на управление на иновационната политика на
организациите. Недостатъчно са проучени проблемите на релевантността
на използване на технологиите за управление и комплексната оценка на
тяхната ефективност в процеса на реализация на иновационната политика
и други.

Голямото научно-практическо значение и актуалност на проблема за
разработването на научно обоснована иновационна политика и нейните
инструменти за реализацията им в условията на цифрова трансформация
на дейността на организацията, определиха избора на тема на
дисертационния труд.

3. Обект и предмет на изследването

Обект на изследването са социално-икономическите системи,
организации (групи от хора, съзнателно координиращи своята дейност за
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достигането на общи цели) независимо от своя статус, цели и
предназначение.

Предмет на изследването са социално-икономическите отношения,
възникващи в процеса на формиране и реализация на научно-обоснована
иновационна политика в организациите.

4. Проблем на изследването

Научните основи на разработката и реализацията на научно-
техническа, промишлена и иновационна политика са разработени от много
учени в различни страни на света. Заедно с това теоретичните,
методологичните и практически въпроси остават не докрай решени. Това
са в частност:

- не е разкрита спецификата на съвременната иновационна
политика, както и особеностите на иновационната дейност на
организациите в цифровата парадигма;

- липсват адекватни методически препоръки във връзка с
анализа на иновационната дейност на организациите по света в
светлината на реализацията на иновационната политика;

- не са разкрити докрай особеностите и спецификата на
световните трендове на иновационната политика на организациите в
условията на информационно-цифрова икономика;

- отсъстват научно обосновани концепции, препоръки и
предложения за подобряване на методологичните основи за
реализацията на иновационната политика в организациите в условията
на глобализация и др.

- отсъстват концептуални научно обосновани модели за
реализация на иновационна политика в организациите в условията на
глобализация и др.

5. Теза на автора (работна хипотеза)

В процеса на цифровизация и цифрова трансформация съществено се
променят всички елементи, връзки  и характеристики на социално-
икономическата система (организациите) независимо от тяхната отраслова
принадлежност и организационно-правови форми. Това се проявява в
новите императиви на трансформацията на съдържанието, формите и
признаците на иновационните процеси (интеграционен, колаборационен,
хуманистичен, кадрови императиви и други). Те променят спецификата на
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моделите на функциониране на иновационната дейност в новите условия,
което трябва да се има предвид в процеса на разработване и реализация на
иновационната политика и да се отчитат променящите се характеристики
на трансформационната среда: турбулентност, темпоралност,
десинхронизация, делокализация и други характеристики на иновационния
процес.

6. Цел и задачи на дисертационния труд

Целта на изследването е насочено към 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.

В съответствие с така поставената цел в дисертационния труд са
поставени следните изследователски задачи:

− да се развие и уточни понятийният апарат и методическите
положения на изследването на проблемите за реализацията на
иновационната политика на организациите в условията на
цифровизация и цифрова трансформация;

− да се определят и разкрият особеностите на иновационната политика
на организациите в условията на цифрова трансформация, а също
така да се уточнят императивите на иновационната политика и
техните признаци;

− да се усъвършенстват методологичните подходи към управлението и
реализацията на иновационната политика на организацията на етапа
на цифровата трансформация;

− да се определят ключовите тенденции и проблемите за реализация на
иновационната политика в условията на кризисна икономика;

− да се разработят препоръки за усъвършенстването на системата за
управление на реализацията на иновационната политика на
организацията, като се отчитат тенденциите на цифровизация.

7. Методология на изследването

Методологичната база на изследването се формира на основата на
изследването на научни трудове на учени в областта на управлението, чрез
иновационни процеси на иновационната политика.

Освен това, в основата на научния инструментариум са използвани
изследвания на различни учени по проблемите на разработването и
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реализацията на концепции на иновационната политика в организациите в
условията на преход към иновационна цифрова икономика.

В процеса на работа над дисертацията са използвани материали,
монографии, учебници, научно обосновани препоръки от различни научни
организации, свързани с иновационната политика и нейната реализация в
предприятията и организациите.

Информационната база е на основата на различни официални
източници и материали, нормативни актове на държавни и международни
организации по проблемите на разработване и внедряване на концепции,
стратегии и програми за иновационно развитие на различните страни по
света, а също така водещите практики в тази сфера и различни
статистически материали.

В процеса на написването на дисертацията са използвани
монографични, абстрактно-логически, икономико-статистически методи,
методи за експертни оценки, моделирания, метода на социологическите
анкети, графичен метод и други методи на социално-икономическите
изследвания.

8. Ограничения на проблемните параметри на дисертационния
труд

Ограниченията на проблемните параметри на дисертационния труд
са очертани от проблематиката за реализацията на иновационната
политика в организациите в условията на цифрова трансформация, на
примера на организации-субекти на иновационна дейност, отчитайки
възможностите за тяхното участие в международни иновационни процеси.

Предметът и обектът на изследването не засягат сфери, свързани с
особеностите на разработване и реализация на технологичните и
техническите аспекти на иновационната политика, реализирана в
предприятията на промишлеността, селското стопанство и предприятията в
другите отрасли. Изследванията се ограничават в сферата на реализацията
на иновационната политика като инструмент за управление на процесите
на иновации в социално-икономическите системи – организации на
различни йерархични нива.
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II. ОБEM И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД

Дисертационният труд е изложен на 172 страници печатен текст,
включва 17 таблици, 7 рисунки, 4 схеми и се състои от въведение, три
глави, заключение, списък на използваната литература, състояща се от 151
източника.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. НАУЧНИ ОСНОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ЦИФРОВА
ТРАНСФОРМАЦИЯ

1.1 Същност, съдържание и нива на иновационната политика
1.2 Иновационната политика на организацията: особености и фактори

за формиране
1.3 Цифровизацията като обективна предпоставка за цифровата

трансформация на иновационната политика на организациите:
тенденции и трендове.

1.4 Императиви на иновационната политика на организацията в
парадигмата на цифровата трансформация.

1.5 Методологични аспекти на управлението на реализацията на
иновационната политика на организациите.
1.5.1 Понятие и съдържание на системата за управление на

реализацията на иновационната политика на организацията.
1.5.2 Особености на използването на системата за ключови

показатели на ефективността (KPI) като инструмент за
реализацията на иновационната политика в организацията.

ГЛАВА II. ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМИТЕ ЗА
НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2.1 Основни направления на иновационната политика: състояние и
оценка за реализацията

2.2 Тенденции и проблеми на реализацията на иновационната
политика на организациите в условията на кризисна икономика

2.3 Съвременно състояние на реализацията на иновационната
политика в научно-производствената организация

ГЛАВА III. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
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ЧРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА

3.1 Актуални въпроси за реализацията на иновационната политика на
Център „Технополис“

3.2 Стратегирането като инструмент на управлението на реализацията
на иновационната политика на Центъра „Технополис“ в условията
на променяща се реалност. Обосноваване на релевантността на
използване на системата на ключовите показатели за ефективност
(KPI)

3.3 Основни направления на политиката за иновационно развитие на
Центъра „Технополис“ в парадигмата за цифровизация до 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

III.КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД

Във въведението е обоснована актуалността на темата: обоснован е
изборът на темата в контекста на нейната актуалност и практическо
използване; формулирани са изследователският проблем и тезата на
автора; определена е целта на изследването и са набелязани
изследователските задачи, определени за решаване; определени са обектът
и предметът на дисертационното изследване; набелязани са ограниченията
на изследваната проблематика; използван изследователски
инструментариум и публичното представяне на основните резултати на
дисертационното изследване.

В първата глава на дисертацията „Научни основи на
реализацията на иновационната политика в условията на цифрова
трансформация“ на основата на направения аналитичен анализ, е
обогатено и прецизирано научно обосновано определение на същността,
съдържанието и целите на иновационната политика, разкрити са нейните
специфични особености на формиране и реализация на ниво организация.

Иновационната политика на организацията представлява сама по
себе си сложна системна философска категория, съдържаща  определянето
и генералната линия на развитие на субекта на иновационната дейност. Тя
се разглежда като съвкупност от форми, инструменти и методи за
въздействие на субекта на управление за развитието на иновационните
процеси. Що се касае за конкретното съдържание на иновационната
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политика, тя представлява система от мероприятия, реализиращи се от
субекта на иновационната дейност.

Главната цел на иновационната политика на организацията е
осигуряване на прогресивни промени в тяхната дейност, свързани с
технико-технологичните и социално-икономическите иновации.

Иновационното развитие на организациите като главна цел на
тяхната иновационна политика се характеризира с прогресивни промени,
свързани непосредствено с процесите на внедряване на постиженията на
научно-техническия прогрес и водещия опит в практиката на работа на
организациите, предприятията и учрежденията.

Съвременната иновационна политика на организацията се разработва
и реализира в наратива на цифровата трансформация. Цифровата
трансформация, това е революционен процес на дълбоки качествени
промени на всичките блокове и елементи на иновационния процес на
организацията, включващ продуктите, услугите, стратегията и структурата
на организацията, нейната корпоративна култура , бизнеса и други
елементи.

Формирането и реализацията на иновационната политика на
организацията предполага дихотомия на нейната главна цел:

- от една страна, осигуряване на специфичните свойства на новите
технически, продуктови, технологични иновационни решения;

- от друга, необходимостта на осигуряване на пазарен успех на
иновациите;

Основните направления на иновационната политика на
организацията се явяват разработването и реализацията на иновационни
решения, разработване и производство на иновационни продукти, тяхното
предвижване, внедряване, потребление и утилизация на базата на
създаването на ефективен организационно-икономически механизъм на
управление чрез реализацията на иновационната политика.

Особеностите на разработването и реализацията на иновационната
политика на организацията се определят от множество различни фактори-
политически, природни, икономически, социални, научно-технически,
екологични и други. В дисертацията са разкрити особеностите за отчитане
на влиянието на природно-икономическите фактори за формиране и
реализацията на иновационната политика на организациите.
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Голямо значение в процеса на формиране и реализация на
иновационната политика на организацията има определянето на
стратегическите насоки за нейното иновационно развитие. В условията на
цифровизация и цифрова трансформация, стратегиите на иновационната
политика на организацията, в зависимост от конкретно развиващата се
ситуация, могат да имат т.нар. разновекторна насоченост:

- частично модернизационна или архаична – развитие на технико-
технологичната база на основа предишни технологични разработки;

- модернизационна – частично усъвършенстване и развитие на технико-
технологичната база с елементи на цифровизация на материално-
техническата база;

- иновационна – развитие на технико-технологичната база в
концепцията на парадигмата за тотална цифрова трансформация.

Цифровата трансформация (digital transformation) или
дигитализацията се явява тренд, който устойчиво се е закрепил в
тенденциите и процесите на развитие на съвременната икономика.

Дейността на организацията, базираща се на цифровите технологии,
системно се вписва във взаимодействието с всички елементи от реалния
сектор на икономиката. С помощта на цифровите технологии
организацията може да си осигури различен вид иновации и да подпомага
процеса на информационно осигуряване във всички стадии на
производството.

В дисертацията са анализирани тенденциите и трендовете на
цифровизация на иновационните процеси, разкрити са особеностите за
тяхното отчитане в процеса на разработване и реализация на
иновационната политика на организацията.

Цифровата трансформация представлява революционен процес на
дълбоки качествени промени на целия модел на организацията на
иновационните процеси и дейност, на продуктите, на услугите, на
стратегиите и структурата на организациите, на тяхната корпоративна
култура, бизнес и други елементи на иновационната сфера като следствие
от процеса на широкомащабна цифровизация.

Цифровата трансформация засяга всички аспекти на дейността на
организацията, а не само използваната технология ( IТ-технологиите).
Променят се методите на работа, структурата на бизнес процесите,
корпоративната култура, деловата активност на организацията и други. В
резултат на това се осигурява ръст на заинтересоваността и степента на
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удовлетворяване на интересите и потребностите на субектите-участници в
процеса на цифровизация.

Цифровата трансформация на иновационната дейност трябва да се
разглежда дуалистично: първо, като технико-икономически процес,
свързан с използването на технологиите на шифриране, кодиране,
цифровизация, превръщане на ресурсния потенциал в цифров формат,
внедряване на цифрови технологии и т.н.; второ, като организационно-
икономически процес на формиране и разработване на различни мрежови
платформи за взаимодействие и интеграция, задействани от потребителите
на цифрови технологии.

С цифровизацията и цифровата трансформация се променя и
философията на икономическата парадигма на иновационната политика.
Това е свързано с протичащите качествени промени в съдържанието и
формите на иновационните процеси.

В дисертацията са идентифицирани и анализирани положителните и
отрицателните фактори на цифровизацията, които оказват влияние на
разрешаването на проблема за избор на икономическия модел за по-
нататъшното развитие на обществото.

От една страна, цифровите технологии позволяват невиждани по-
рано механизми за реализация на фаталния стремеж на човечеството към
световна интеграция и унификация в сферата на политическия,
икономически и културен живот. В това се състои същността,
квинтесенцията на цифровата трансформация. Но този положителен
елемент, безусловно има и своите отрицателни страни.

От друга страна, човечеството се сблъска с нова непозната
реалност, където традиционните модели на организация се оказват
недееспособни за новата икономическа реалност. Хората твърде много
вярват на технологиите, там където трябва да им се противостои.
Разчитането на неумолимия прогрес, отсъствието на баланс между
хуманизирането и технократизацията на общественото развитие може да
дехуманизира човечеството, а технократичният избор  на икономическия
модел може да се окаже пагубен.

Към негативните последствия от внедряването на цифрова техника и
технологии в процеса на управление на реализацията на иновационната
политика в организацията следва да отнесем също:

- фетишизацията на процесите на цифровизация и цифрова
трансформация;
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- „въстанието на технологиите“, които могат да вземат връх над
своите „стопани“, появата на технократични форми на управление;

- заплаха за запазване свободната воля при вземането на управленски
решения и загуба на контрол над бъдещето;

- появата на „безсмислена класа на управляващи“, вземащи
технократични решения без да отчитат морално-етическите
обществени норми.

Но така или иначе, иновационната политика на съвременните
организации се разработва и реализира в парадигмата на цифровата
трансформация.

Изследванията показват, че иновационната политика на
организацията в условията на цифровизация трябва да отчита
съвременните трендове и тенденции на научно-техническия прогрес, които
се проявяват в новите императиви на иновационното развитие:
организационно-управленски, хуманитарни, културно-исторически,
кадрови, в корпоративната култура и други, а също така и в техните
признаци: темпоралност, десинхронизация, турбулентност, делока-
лизация на иновационните процеси и други.

Най-важният етап от претворяването в живота на иновационната
политика на организацията се явява етапът на нейната реализация. Самото
понятие „реализация“ означава динамичен и непрекъснат процес за
достигане целите на иновационното развитие. Очевидно е, че
разработването на иновационната политика на организацията,
задължително трябва да включва в себе си и механизмите за нейната
реализация.

За управлението на реализацията на иновационната политика
трябва да бъде разработен качествен управленски механизъм. За
съвременния иновационен мениджмънт обаче, се оказва, че са характерни
признаците на т.нар. „дисмениджмънт“, който се характеризира с
некачествено и неефективно управление на макро, мезо и микро ниво.
Именно иновационният дисмениджмънт характеризира изградената
понастоящем практика в управлението на реализацията на иновационните
процеси в изследвания обект, което е, както става ясно основната причина
за ниската ефективност на реализацията на иновациите.

Дисмениджмънтът (некачественото и неефективно управление) в
управляването на реализацията на иновационната политика се явява
основната причина  за повечето негативни явления в управлението на
реализацията на иновациите. Част от дисмениджмънта се явява и
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корупцията в широкия и смисъл, разбирана като изкривяване на системата
за вземане на решения. Иновационният дисмениджмънт се проявява в
характеристиките на несвързаност на системните и пространствените
решения, приемани без да се отчитат обективните социално-икономически
процеси и процедури на обосноваване на използваните мероприятия.

В дисертацията на основа на проведените изследвания, авторът
стига до извода, че решаването на проблема за повишаване на
ефективността на управление на реализацията на иновационната политика
се изисква усъвършенстване на инструментариума и методите на
управление чрез процесите на нейната реализация. Предложена е и е
доказана хипотезата, че такъв инструмент може да бъде системата за
реализация на иновационната политика.

Успешното реализиране на основните насоки на иновационната
политика трябва да се осъществява чрез разработването на цял комплекс от
организационно-икономически, социални, екологични и други
мероприятия - система за реализация на иновационната политика. Под
система за реализация на иновационната политика  се разбира обособен
във времето и пространството комплекс от взаимосвързани научно-
технически, технико-технологични, организационно-управленски,
социално-икономически, социално-психологически , екологични и други
мероприятия, насочени за достигане на целите и задачите, съдържащи се в
концепциите и програмите на иновационната политика на организациите, в
тяхното непосредствено иновационно пространство.

Научно обоснованите системи за реализация на иновационната
политика трябва да осигурят практическа помощ на ръководния и
управленски персонал на организацията за осигуряване на своевременно,
ефективно и качествено внедряване.

Системата на управление чрез реализацията на иновационната
политика на организацията трябва да се базира на ключовите положения и
принципи на системния подход. В съответствие с тях под „система“ се
разбира съвкупността от взаимосвързани и взаимодействащи елементи,
които са разположени в съответствие с определените закономерности в
пространството и времето и образуват цялостен модел, насочен към
постигане на набелязаните резултати. Промяната в съчетанията и
взаимовръзките на различните елементи на тази система формира
принципиално друго нейно качествено предназначение. В резултат на
протичащите промени на системата на управление чрез реализацията на
иновационната политика организацията се характеризира с нови
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специфични качествени признаци и характеристики (връзки, структура,
функции и т.н.)

В дисертацията са изведени особеностите на формирането и
принципите на системата за управление чрез реализацията на
иновационната политика на организациите.

Механизмите за реализация на иновационната политика
представляват съвкупност от методи, средства и ресурси, насочени за
осигуряване изпълнението на мероприятията на иновационната политика в
съответствие с нейните цели и задачи.

Най-разпространените инструменти за реализация на
иновационната политика се явяват: организационно-управленски
мероприятия;  нормативно-правови актове и закони; финансово-
икономически мероприятия; социално-психологически инструменти и
други.

Заедно с това, управление чрез реализацията на иновационната
политика на организацията изисква да осигури достигането на целите,
балансираност и координация на мероприятията и ресурсите.

Изучаването на опита на използване на ефективни инструменти за
управление на реализацията на иновационната политика на организацията
показва, че като такъв инструмент в съвременните условия може да се
използва системата на ключовите показатели за ефективността KPI.

KPI на реализацията на иновационната политика на организацията
представлява определени индикатори, с помощта на които се определят
техните места и проблеми и съответно се определят пътищата за тяхното
решаване, тоест действия, с помощта на които те могат да бъдат
отстранени. С помощта на KPI може да се определи, каква действащата
организация или подразделение са получили от конкретния работник в
процеса на реализацията на иновационната политика.

В дисертацията е изложена и обоснована хипотеза, че за
ефективен инструмент за реализацията на иновационната политика на
организациите може да се използва системата на ключовите показатели за
ефективност (KPI).

Ефективното използване на системата KPI в управлението на
реализацията на иновационната политика е възможно при съблюдаването
на начални методически принципи. В дисертацията е предложена система
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от принципи за формиране на ефективна система за управление чрез
реализацията на иновационната политика на организацията:

- принцип на релевантност във времевите и качествените промени на
показателите на ефективност, тяхното съответствие на зададените
параметри;

- принцип на ориентирането на KPI към стратегическите цели и
ключовите проекти на иновационното развитие, фокусиране на
изпълнителите към изработване на приоритетни цели и задачи;

- принцип на адресираността, тоест системата на KPI трябва да е
свързана с непосредствените изпълнители, отговорни за
резултатите от дейността в тяхната сфера на отговорност;

- принцип на достижимостта в изпълнението на ключовите
показатели за ефективност;

- принцип на достъпността на възприемането на KPI от
изпълнителите;

- принцип на взаимосвързаността, взаимодопълняемостта,
балансираността и непротиворечивостта на ключовите показатели
за ефективност (KPI);

- принцип на инициирането на положителни промени, изискващи
подобрение по веригата от едни към други;

- принцип на простотата в определянето (параметризацията) на KPI
за самостоятелна количествена оценка от изпълнителите;

- принцип на мотивацията на изпълнителите за достигане на
резултатите, определени в KPI;

- принцип на съпоставимостта в използването на ключовите
показатели за ефективност на всички йерархични нива и етапи на
реализацията на иновационната политика на организацията и други;

Основните типове ключови показатели за ефективност (KPI) за
реализацията на иновационната политика на организацията са: KPI за
достигане на генералните цели на иновационната политика на
организацията, KPI на резултатността, производителността, разходността и
други.

Важно значение в процеса на разработване на ключовите показатели
за ефективност (KPI) има адекватността на подбора на персонал, решаващ
подобни задачи.

За тази цел трябва да се създаде работна група по подготовка на
системата на ключовите показатели за ефективност (KPI) за оценка на
реализацията на иновационната политика.
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Формирането на работни групи за разработването на ключови
показатели на ефективността (KPI) включва в себе си следните етапи:

- определяне на списък на персоналния състав на участниците,
осъществяващи разработването и обосноваването на система от
ключови показатели за ефективност (KPI), а също така
разпределението на функциите и задълженията между тях;

- избор на конкретни форми на организацията на работа и
взаимодействието между всичките участници в разработването на
системата на ключовите показатели за ефективност (KPI);

- уточняване на формите и методите на събиране, обработване,
апробация и представяне на резултатите от работната група на
ръководството за обсъждане и предприемане на необходимите
решения.

По този начин системата на ключовите показатели за ефективност
(KPI) за реализация на иновационната политика на организацията,
представлява комплекс от взаимосвързани между себе си показатели за
ефективност, използването на които дава възможност на ръководството да
оцени ефективността от дейността на всеки отделен сътрудник,
подразделение в процеса за достигане на целите на иновационната
политика на организацията. При това ключовите показатели за
ефективност на работата на всеки сътрудник, подразделение са свързани  с
общите индикатори на иновационната дейност на организацията. Това
подрежда параметризацията на показателите и позволява ефективно да се
контролира процеса на реализация на параметрите на иновационната
политика.

Във втората глава „Иновационна политика и проблемите за
нейната реализация в организацията“ са получили развитие
методологическите и методическите подходи за анализ на реализацията на
иновационната политика в конкретни организации.

В дисертацията е анализирана главната цел на националната
иновационна политика на Руската федерация (РФ), заявена със стратегията
за преход на икономиката на РФ до 2020 г. на иновационна линия на
развитие.

Изследванията показват, че иновационното развитие в организациите
в страната се е осъществявало за сметка на интензификацията и
активизацията на иновационните процеси, които са се предопределяли от
ключовите стратегически направления на иновационната политика на
правителството на РФ. Обобщените резултати за реализацията на
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иновационната политика  свидетелстват за това, че целевите параметри на
иновационното развитие за 20 години от нейната реализация, не са
постигнати докрай само по два показателя.

Заедно с това сравнението на показателите за достигнатото ниво на
иновационното развитие на РФ  с най-голямата икономика на света –
САЩ, а също така и с другите развити страни показа, че Руската
федерация е успяла да влезе в лидерската група на страните с такива
показатели, като научно-изследователска активност, количество на
патенти, разходи за НИОКР (научно-изследователски и опитно-
конструкторски работи) и развитието на електронно правителство.

На базата на разработените от автора методологически положения в
дисертацията, на примера на региона на Московска област в РФ, са
изведени и анализирани тенденциите  за реализация на иновационната
политика на организациите.

Анализът показа, че регионът на Московска област, влизащ в рамките
на Централния федерален окръг, се отличава с доста високо ниво на
иновационен потенциал , с високи темпове и мащаби на иновационно
развитие и ефективност за неговото използване. Там са съсредоточени
около 40% от иновационните технологии, създавани в Руската федерация.

Обемите и мащабите на провежданата иновационна продукция,
техниката и технологиите през миналата година са били в обем повече от
105 милиарда рубли, което е позволило на региона на стане лидер в
Централния федерален окръг и да заеме 3-то място в страната.

По данни на статистиката, обемите на иновационните продукти,
услуги и работи в организациите на Московска област само за последните
три години са нараснали 2,6 пъти, а за пръв път внедрените различни
видове иновационна продукция - 5,5 пъти.

Много организации от Московския регион разполагат с доста
съществени потенциали, както фундаментални, така и приложни, научно-
изследователски организации и учреждения, в това число и водещият
научно-изследователския център на Русия - Руската академия на науките.
Към тях преди всичко трябва да отнесем изследователските центрове
разположени в Зеленоград, Дубна, звездното градче Корольов.

В съответствие със стратегията на иновационната политика на
Московския регион до 2025 година, се предвижда съществено увеличение
на относителния дял на разходите за осъществяване на иновационни
НИОКР. В прогнозния период относителният дял на показателите на
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регионалния брутен продукт ще нарасне с 9%, а количеството на
предприятията, имащи ясна иновационна насоченост, ще прескочи
границата от петстотин предприятия.

Перспективните направления на иновационната политика предполагат
да се активизира иновационната дейност в повечето организации в
Московския регион с насока развитието на цифрови, информационни-
нанотехнологии, биотехнологии, изкуствен интелект и други.

Разработените прогнози и програми, свързани с реализацията на
концепцията за иновационно развитие на Московския регион до 2025 г.,
предполага увеличение на инвестиционните вливания от федералния и
регионалните бюджети за развитие на иновационната инфраструктура на
региона с около 8 милиарда рубли, а обемът на частните инвестиции да
надмине 30 милиарда рубли. 1

Таблица 1

Дял на произвежданата иновационна продукция, осъществяваните
услуги и продукти в сумарния обем от всички изпълнени и

произведени продукти 2

Дял на иновационната
продукция,услуги и стоки в техния
сумарен обем

Дял на иновационните работи,
услуги и стоки в обема на всички
експедирани стоки, изпълнени
услуги и работи в промишлените
организации

Години 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014
Московска
област като
цяло

14,7 15,8 13,7 12,9 12,7 8,4 10,0 8,3 8,5 9,4

Руска
Федерация

7,2 8,5 8,4 8,4 8,7 8,7 8,6 8,4 7,9 8,2

Предполага се, че броят на организациите, реализиращи научно-
технически прогрес на базата на създаване на технически и технологични
иновации, ще нарасне приблизително с 9%, а броят на маркетинговите и
организационни ще бъде повече от 2,5%.

1 Инновационный потенциал Московской области. http://mirznanii.com/a/263883/innovatsionnyy-
potentsial-moskovskoy-oblasti. Дата на разглеждане 12.06.2018
2 Официална статистика. Наука и инновации.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#.
Дата на разглеждане 12.06.2018

http://mirznanii.com/a/263883/innovatsionnyy-potentsial-moskovskoy-oblasti
http://mirznanii.com/a/263883/innovatsionnyy-potentsial-moskovskoy-oblasti
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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За значителна активизация на иновационната дейност  в
организациите на Московския регион свидетелстват показателите на
дяловете на стоки, услуги и работи, имащи иновационен характер. Следва
да се отбележи, че показателите за активизация на иновационната дейност
в организациите на Московския регион е съществено по-висок от
аналогичните за Руската федерация като цяло и Централния федерален
окръг (Таблица 1). Тези тенденции характеризират достатъчно високите
темпове на процесите на иноватизация в организациите на Московска
област (таблица 2).

Таблица 2

Показатели за иновационната активност на организациите 3

Години 2018 2017 2016 2015 2014
Московска
област като
цяло

8,9 8,4 8,5 8,0 8,7

Руска
Федерация

8,5 8,4 8,4 9,3 9,9

Забележимо се е увеличила иновационната активност на
предприятията, организациите, компаниите, осъществяващи своята
дейност в региона. През 2018 г. този показател е достигнал 9%, което
превишава показателите на темповете на иновационната активност, както в
Централния федерален окръг, така и в Руската федерация като цяло.
(Таблица 2, 3).

Реализацията на политиката на иновации в организациите на
Московския регион се характеризира от повишаването на показателите на
иновационна активност, която е постигната в Московска област и е
достигнала 7,7% през 2018 г. През 2017 г. разходите за разработване на
иновационни технологии и тяхното внедряване са достигнали 136 250,6
милиона рубли. (Таблица 4).

3 Официална статистика. Наука и инновации.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#.
Дата на разглеждане 12.06.2018

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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Таблица 3

Дял на организациите, активно осъществяващи иновационна дейност
в сферата на технологиите4

Години 2018 2017 2016 2015 2014
Московска
област като
цяло

7,7 7,6 7,1 7,2 7,7

Руска
Федерация

7,5 7,4 7,3 8,3 8,8

Таблица 4

Общи разходи за производство на технологични иновации в
организациите 5

Години 2018 2017 2016 2015 2014
Московска
област като
цяло

137260 136250,6 126656,5 134313,9 107693,6

Руска
Федерация

1 424
895

1 404
985,3

1 284
590,3

1 203
638,1

1 211
897,1

Трябва да се отбележи позитивната тенденция на нарастване на
относителния дял на организациите от Московския регион в
разработването на иновационна техника и технологии, свързани с
решаването на екологични проблеми  (Таблица 5).

Въпреки наличието на скандални ситуации през изминалите години
със заравянето, изнасянето, изгарянето и преработване на отпадъците,
екологичното иновационно направление става все по-активно.

4 Официална статистика. Наука и инновации.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#.
Дата на разглеждане 12.06.2018
5 Официална статистика. Наука и инновации.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#.
Дата на разглеждане 12.06.2018

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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Таблица 5

Дял на организациите, осъществяващи разработване и внедряване на
екологични иновации (%) 6

Години 2018 2017 2015 2014
Московска област като цяло 1,7 1,6 1,6
Руска Федерация 1,2 1,1 2,7 1,6

Трябва да се отбележи, че иновационните процеси са по-характерни за
средните и големи организации, като в същото време делът на малките
предприятия в осъществяването на технически и технологични иновации
расте твърде и твърде бавно (за анализирания период – 0,2%) и е не повече
от 4%.

Нарастват обемите на процесите на иноватизация в организациите на
Московския регион. Започвайки от 2017 г., организациите в областта са
станали лидери по показателите за превеждането на сферите на дейност и
отраслите на икономиката към най-водещите технологии от иновационен
тип. Този показател понастоящем е 16 819, докато през 2010 г. той е бил
11 686, а през 2005 г. – 12 771 единици иновационна техника.

По този начин е очевидно, че иновационната политика в
организациите на Московския регион е позволила да се достигнат
определени позитивни резултати.

Очевидно е, че тези позитивни регионални резултати се явяват
следствие за формиране на ефективни модели на разработване  и
реализация на иновационната политика непосредствено в организациите.

В дисертацията по примера на организацията - Научно-
производственото обединение център „Технополис“, е изследван
проблемът за реализацията на иновационна политика в условията на
цифрова икономика.

Дейността на Център „Технополис“ е насочена към решаване на
комплексни задачи за разработване и внедряване в производството на най-

6 Официална статистика. Наука и инновации.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#.
Дата на разглеждане 12.06.2018

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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новите иновационни продукти, съответстващи на последните световни
постижения на научно-техническия прогрес.

Стратегическата задача в дейността на Център „Технополис“ е:
провеждане на фундаментални, проучвателни и приложни научно-
изследователски, опитно-конструкторски и технологични работи по
създаването на прогресивни, екологично чисти и ресурсо-икономични
технологии и оборудване, използвано в нови високотехнологични
енергийни системи, топлинни енергийни блокове, работещи на
свръхкритични параметри, блокове с парагазов цикъл, металургични
агрегати от ново поколение.

Мисията на Център „Технополис“ е да осигури нуждите на
енергетичното машиностроене с необходимата продукция с високо
качество в резултат от внедряването на най-нови технологии, техника и
оборудване.

Като средносрочна стратегическа цел на иновационната политика на
Център „Технополис“ за периода 2020 – 2025 г. е определено
стратегическото лидерство на руските и международните пазари на
НИОКР, иновациите и технологиите за тежкото машиностроене, отраслите
от нефтогазовия комплекс, нефтохимията, промишлеността и от други
отрасли на народното стопанство.

Достигането на стратегическите цели на иновационната политика се
осъществява в Център „Технополис“ на базата на разработване и
внедряване на програма от комплексни мероприятия в съответствие със
съвременното ниво на научно-техническия прогрес  и създалата се
конюнктура на пазарите.

Съвременният Център „Технополис“ разполага с мощен научно-
производствен кадрови потенциал. Благодарение на това Център
„Технополис“ понастоящем заема водещи позиции в Руската федерация в
разработването и производството на иновационна продукция, осигуряваща
технологичен пробив  в технологиите на леярското производство, на
обработката под налягане, заваряването, студената обработка на метали,
неразрушаващия контрол, якостните изчисления и други научни
направления, което позволява на института да решава сложни комплексни
проблеми, свързани с производството на уникални изделия, в това число
работещи в екстремални условия. При непосредственото участие на
Център „Технополис“, в кооперация с други водещи научно-технически
центрове на РФ, а също такива от чужбина, се провеждат работи, свързани
със създаването на принципиално нови процеси и технологично
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оборудване за ново поколение електроцентрали, нефто и газодобивни
компании, нефтопреработвателни заводи, добив и транспортиране на газ,
отличаващи се с висока надеждност, екологична безопасност и
икономичност.

Основните направления в претворяването в живот на иновационната
политика на Центъра „Технополис“ в рамките на федералната целева
програма “Изследване и разработване на приоритетни направления за
иновационно развитие“ са:

- разработване и усвояване на импортно заместващи технологии за
производство на корпуси за арматура на базата на използването на
метода за електрошлаково леене;

- разработване на технологии и оборудване за прецизно
производство на сложнопрофилни изделия, с цел преминаване към
нов тип производство на продукция в рамките на шестия
технологичен ред;

- разработване на композиции и технологии за изготвянето на
високоякостни и топлоустойчиви стомани с оптимизирана
наноструктура;

- научно-изследователски работи и разработване на принципиално
нова импортно заместваща технология за производството на
запорна и регулираща арматура от наноструктурирана стомана,
притежаваща голям запас на устойчивост срещу корозия в газова
среда;

- разработване и използване на способи за получаване на
иновационни сплави с променящ се химически състав за
статистическо моделиране на процесите на деградация на
структурата и свойствата на корпусните материали.

Анализът на ефективността на внедряването на научно-техническите
разработки, осъществяващи се от Център „Технополис“, в съответствие с
програмата за реализация на иновационната политика показва, че в
последните години тече процес на забележимо намаляване. Това се
потвърждава от анализа на ефективността на реализация на най-новите
национални иновационни разработки, подготвени в Център „Технополис“.
Снижаването на рентабилността на иновациите се обуславя от
същественото увеличение на разходите за реализация на иновациите,
намаляване на дела на приходите от иновации, намаляване на
количеството на иновационни идеи, предложени от персонала на научно-
производственото подразделение на Център „Технополис“. ( Фиг. 1 и 2)
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Фиг. 1 Дял на приходите в Център „Технополис“  от реализацията на
иновации, в %

Фиг.2 Количество на иновационните идеи, предложени от персонала
на научно-производствените подразделения на Център „Технополис“,
брой
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Проведените изследвания показват, че ефективността на внедряване
на научно-технически разработки има тенденция към снижение по
показателите за: рентабилност на реализациите на иновационни
разработки; делът на приходи от реализацията на иновации в  Център
„Технополис“; количеството иновационни идеи, предложени от персонала
на научно-техническото подразделение на Център „Технополис“ и други.
Това свидетелства за необходимостта от разработване и внедряване в
дейността на Център „Технополис“ на система за управление чрез
реализацията на иновационната политика на база ключовите показатели за
ефективност KPI.

В третата глава „Основни направления за усъвършенстване на
системата на управление чрез реализацията на иновационната
политика на организациите“ са разкрити пътищата за възстановяване на
управляемостта на реализацията на иновационната политика на база
ключовите показатели за ефективност KPI.

Както показа анализът, достигането на целите за повишаване на
ефективността на управление чрез реализацията на иновационната
политика в организациите на Център „Технополис“ налагат по-детайлно
определяне на проблемите и кризисните фактори.

Таблица 6

Мнение на ръководителите  и специалистите в Център „Технополис”
по проблемите за реализацията на иновационната политика в

организацията 7

Проблемни въпроси Отговори,
в % от броя
анкетирани

По ваше мнение, така формиралият се организационно-
икономически механизъм за реализация на иновационната
политика в организацията :
- напълно отговаря на съвременните изисквания за иновационното
развитие на организацията

23%

- абсолютно не отговаря на съвременните изисквания за
иновационното развитие на организацията

41%

- затруднявам се да отговоря 36%
Изпитва ли вашата организация нужда за активизация на
иновационната дейност и иновационните процеси , съответстващи на
съвременните постижения на научно-техническия прогрес
а) да 93%
б) не 7%

7 Таблицата е съставена от автора
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В какъв вид иновации в по-голяма степен се нуждае Вашето
предприятие?
а) технически 36%
б) технологични 28%
в) организационни 4%
г) управленчески 7%
д) социални 8%
е)екологични 16%
ж) други (посочете какви) 1%
Какви иновации в сферата на управлението чрез нововъведения са в
най-голяма степен необходими понастоящем?
- програмни средства в управлението на предприятията 15%
- иновационно-управленчески програми 31%
- информационно-комуникативни технологии 15%
- компютри последно поколение 25%
- информационни мрежи 18%
- Интернет-технологии последно поколение 15%
- управленческо-информационно консултиране 12%
- технологии за експлоатация на цифрови инструменти и методи 10%
- социо-психологически технологии 4%
- социо-креативни технологии 2%
Фактори на заинтересованост във внедряването на иновации в
промишленото производство
- липса на организационно-управленски иновации 54%
- липса на информация за управленски иновации 83%
- недостатъчна информация от министерства и ведомства 64%
- отсъствие на мотивация за внедряване на организационно-
управленски иновации

40%

- съпротива на ръководителите и специалистите за внедряване на
иновации

37%

- недостатъчен професионализъм на управленския персонал 57%
- ниска материална заинтересованост 21%
Най-приемливи форми на организация на управленските иновации в
предприятията
- консултантски фирми 37%
- отраслови асоциации 4%
-иновационни инициативи на работниците 15%
Повишаване квалификацията на управленския персонал
- един път в годината 63%
- веднъж на 3 години 34%
- веднъж на 5 години 3%
Отговарят ли програмите за повишаване на квалификацията на
кадрите на нуждите на иновационната промишлена политика на
предприятията
- да 18%
- не 82%
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Известни ли са Ви последните управленски иновации внедрени в
предприятието?
- да 35%
- не 75%
Има ли иновационни предложения от страна на управленския
персонал  и специалистите?
- да 65%
- не 35%
Кой по Ваше мнение трябва да осъществява иновационните процеси
в предприятието?
- консултантски фирми 9%
- министерства и ръководството на отраслите 4,7%
- асоциации и други подобни обществени обединения 0,3%
- собствениците и ръководителите на предприятията 29%
- мениджъри и специалисти 52%

За тази цел в Център „Технополис“ беше проведено социологическо
изследване за изясняване на мнението на ръководителите на
организацията, мениджърите и управленския персонал, непосредствено
участващ в иновационните процеси по проблемите на реализацията на
иновационната политика в организацията.

Предложената анкета предполага изучаването на различни
управленски аспекти, разкриващи организационно-управленските и
социално-икономическите проблеми за повишаване на ефективността на
управление на реализацията на иновационната политика в подразделенията
и предприятията на Център „Технополис“. Резултатите от анкетата на
ръководителите и специалистите са посочени в Таблица 6.

Анкетирани са 73 участници. Резултатите от социологическата
анкета показа, че повечето ръководители и управленски персонал на
организацията положително оценяват необходимостта от разработване на
ефективни организационно-икономически механизми за реализацията на
иновационната политика на организацията. Заедно с това определена част
от управленския персонал констатира, че организационно-икономическия
механизъм е приемлив. Това свидетелства, че сред управленския персонал,
занимаващ се с иновационното развитие, значителна част от мениджърите
и специалистите имат архаични представи за съвременните управленски
механизми на иновационното развитие. Като следствие те не възприемат
обективната необходимост от революционни промени в организационно-
икономическите инструменти за управление на иновациите в парадигмата
на цифровата трансформация.
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Социологическата анкета и проведеният анализ показаха, че ключов
проблем за активизацията на внедряването на иновации в научно-
производствената дейност се явява отсъствието на ефективен
организационно-икономически механизъм, позволяващ достигането на
поставените цели на базата на търсене на баланс в интересите между
всички субекти в иновационния процес на научно-производственото
обединение.

Около 20% от анкетираните се съгласни с важността и
необходимостта на усвояване в научно-производствените и
производствените подразделения на Център „Технополис“ управленски
социално-психологически и социално-креативни методи в процеса на
реализация на иновационната политика на организацията.

Едновременно с това, такъв дял на съгласните характеризира
недооценяване, на много представители от управленския персонал,
важността и значението от внедряване на тези методи в управлението на
реализацията на иновационната политика на организацията като важен
фактор за повишаване на ефективността на иновационната дейност. Това
свидетелства също така за слабата осведоменост на ръководните кадри и
специалисти за възможностите при внедряване на прогресивни
управленски методи и отсъствието на заинтересованост в придобиването
на информация и знания по проблемите на прогресивните методи за
управление чрез реализацията на иновационната политика на
организацията.

Очевидно е, че основната част от управленски кадри съществено
преувеличава значението на внедряването на технически и технологични
иновации (получава се тяхното фетишизиране, като се подразбира, че
изкуственият интелект ще реши всички проблеми) и се недооценява ролята
и значението на организационно-икономическите, управленските и
социалните иновации, като много важни, а понякога и решаващи фактори
за повишаване на ефективността на иновационната дейност в условията на
цифрова трансформация.

Резултатите от анкетата с ръководителите и управленския персонал
показват, че значителна част от работниците са заинтересовани от
професионалната преподготовка и повишаването на квалификацията на
кадрите, тъй като това ще даде по тяхно мнение възможност за достъп към
най-новите информационни, цифрови и креативни управленски
технологии.
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Обосновката на проекта за концептуален модел за реализацията на
иновационната политика на организацията в условията на цифрова
трансформация се осъществи по примера на организацията на Център
„Технополис“.

Фиг. 3. Логическа схема на функционирането на Център
«Технополис» 8

В съответствие с концепцията на проекта, Център „Технополис“ се
явява водеща организация - координатор, във функциите на която влизат
управление на разработването и вътрешно внедряване на технологични
иновации по модела на невронна мрежа. Специалистите от тази структура
имат навиците за работа с невронни мрежи в иновационната сфера.

8 Разработена от автора

Център «Технополис»

СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ
***

ИНОВАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР

 Международни преговори
 Сключване на договори с представители на водещи научно-

производствени обединения
 Разработване на международни проекти за иновационно-

промишлено сътрудничество международни изложби за НТП
 Международни панаири за иновации
 Международные конференции и семинары

Научно-изследователски институт

Опитно-конструкторско бюро

Опитни промишлени производства

Серийно промишлено производство с  иновационни технологии

Разработване на стратегии и
координация на дейността в
сферата на международното

сътрудничество
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Даденият проект се явява уникален пилотен иновационен проект по
управление на внедряването на технологични иновации. Логическата
схема на функциониране на Център „Технополис“ е представена на Схема
1. Водеща цел на проекта е да постигне превръщането на научно-
производственото обединение във водещ световен научно-производствен
център. Предлаганият проект  на Център „Технополис“ представлява
международно обединение на предприятия и научно-производствени
обединения от отрасъла на машиностроенето от различни страни по света.

В основата на създаването и функционирането на Център
„Технополис“ лежи системно-мрежовия принцип на функционално-
технологически, информационно-иновационни и научно-технически
взаимовръзки, в съответствие, с които  Център „Технополис“ съвместно
със задграничните си партньори формира и организира дейността на съвет
за иновационно развитие на проекти на всички членове-участници в
международната иновационна система. Целта на работата на този съвет е
обосноваването и реализирането на стратегия и механизми за
координиране на програмите за научно-техническо сътрудничество и
научно-производствени връзки.

Проектът предполага, че Център „Технополис“ в перспектива ще има
повече от 200 партньорски договорености с повече от 100 международни
университета и изследователски центрове. Резултат от това партньорство
ще стане регистрацията на повече научни публикации и огромен брой
патенти.

С цел осигуряването на квалифицирано осигуряване на
предвижването на концепцията за иновационно развитие на Център
„Технополис“  е подготвена програма за реализиране на иновационната
политика и образователна програма за иновационно всеобщо обучение
ДПО “Управление на ефективността на иновациите” в Център
„Технополис“.

Изследването показа, че ключовите въпроси на разработване и
внедряване на ефективна система за управление чрез реализацията на
иновационната политика на организацията Център „Технополис“ се явяват:
а) формиране на инструменти за предвижването (внедряването)  на
мероприятия на иновационната политика на организацията; б)
обосноваване на модели за проектно управление на бизнес-процесите на
организацията на базата на използване на иновационни технологии за
цифровизация; в) разработването на система за управление чрез
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реализацията на иновационната политика на организацията на база
ключовите показатели за ефективност (KPI).

А) Формиране на инструменти за предвижване (внедряване)  на
мероприятия на иновационната политика на организацията (концепции,
прогнози, програми) в условията на постоянно променяща се социално-
икономическа реалност
Обобщението на световния опит за реализация на иновационната политика
в организациите показва, че ефективен инструмент за предвижването
(внедряването) на мероприятия на иновационната политика на
организацията в условията на постоянно променяща се социално-
икономическа реалност е стратегирането. Именно стратегирането като
съвкупност на управленски процеси, насочени за формиране на бъдещето
състояние на иновационната сфера на база  отчитането на информацията за
промените в състоянието на външната и вътрешна среда в режим на реално
време, трябва да стане ключовия инструмент на ефективната система за
управление чрез реализацията на иновационните политики на
организацията. В дисертационния труд са разкрити методическите
особености на използването на стратегирането в процеса на реализацията
на иновационната политика на организацията.

Б) Обосноваване на модела на проектно управление на бизнес-процесите
на организацията
В резултат на проведените изследвания в дисертацията е предложен
обоснован модел на проектно управление на бизнес-процесите на Центъра
„Технополис“  на базата на използването на иновационни технологии за
цифровизация (Фиг.4).

Бизнес
процеси

Използвано
ПО

E-nest (cad-
cam)

S-EVM HIL (CAPP)
(автоматизирана система  за

технологическа подготовка на
производството)

SMART after delivery
service

Собствена система за  планиране,
Multi-bin (SCM)

S-QMS (ERP) (система за планиране
ресурсите на предприятието)

AWS Service Catalog и система за детайлен  документооборот  на
управлението чрез данни  (PLM)

Методи,

Мобилна
система за
чертежи

Система за
детайлен
документооборот
на управлението
чрез  данни

Система HIL Предиктивен ТОиР
чрез блок на CRM
система

Цифров
двойник

Цифров
инверторен

Сервиз за
машинно обучение

Проектиране Логистика,
покупки,
подготовка на
производството

Производство Постпродажно
обслуживане
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технологии,
решения

заваряващ
апарат

AWS

3D
визуализация

Радиографична
тест-система

Smart equipment
(умно оборудване)

Съвместна
работа

Решения Industry
4.0

Собствен проект Smart Factory и цифровизация на компанията

Инфраструктура
4.0

Интеграция на системите, Big Data, IoT, LTE Network, Cloud,
кибербезопасност

Проекти

Фиг.4 Модел на проектно управление на бизнес-процесите в Центъра
„Технополис“ на база използването на иновационни технологии за

цифровизация

В) Разработване на система за управление на реализацията на
иновационната   политика на организацията на база ключовите показатели
за ефективност  (KPI).

В рамките на проекта за концептуален модел за реализацията на
иновационната политика на организацията Център „Технополис“ бяха
подготвени предложения за използването на система от ключовите
показатели за ефективност (KPI) в качеството на релевантен инструмент за
контрол на реализацията на иновационната политика на организацията до
2025 г.

Целевите ориентири на разработването на ключовите показатели за
ефективност (KPI) за реализацията на иновационната политика бяха
програмните мероприятия, насочени към разработването и внедряването
на нови технологии, иновационни продукти и услуги, съответстващи на
световното ниво, а също така създаването на благоприятни условия за
развитието на иновационната дейност на организацията.

В съответствие с разработената програма от мероприятия за
повишаване на ефективността на реализация на иновационната политика
бяха определени основните мероприятия по внедряване на цифровите
технологии, данни и интеграция, промишлен Интернет, умно оборудване,
облачни ресурси, кибер безопасност и други.

Освен това беше разработена прогноза и комплекс от
организационно-управленски и социално-икономически мероприятия в
рамките на концепцията за повишаване ефективността на управление чрез
реализацията на иновационната политика в Център „Технополис“. В
съответствие с прогнозата до 2025 г. , вследствие от внедряването на нова
система за стимулиране на персонала, работещ в сферата на иновациите и
поощряван за предложените иновационни идеи, съществено трябва да
нарасне иновационната активност на персонала и като следствие, броя на
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такива идеи (Фиг.5). В съответствие с прогнозата също така ще се увеличат
приходите от иновации в Център „Технополис“ (Фиг.6).

Фиг.5 Влияние на иновационната активност на персонал на
резултативността на иновационната дейност

Фиг.6 Дял на приходите от иновации в в Център „Технополис“
(прогноза до 2025 г.)

Анализът на прогнозните резултати, а също така на перспективните
параметри на иновационната политика в Център „Технополис“ показа
значителни потенциални възможности за повишаване на ефективността на
усвояване на набелязаните индикатори на иновационната политика на
организацията. Съгласно изследванията, в перспектива Центъра
„Технополис“ е способен да осигури стабилни, устойчиви и ефективни
показатели на иновационната политика.

Ключовите показатели за ефективност (KPI) на Програмата за
иновационно развитие бяха разработени от експертите на подразделенията
в Център „Технополис“ на база изводите от технологичния одит и в
съответствие с направленията на технологичното развитие, а също така в
съответствие с целите на управлението и контрола за реализацията на
Програмата. В основата на разработването на показателите KPI бяха
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поставени стратегическите цели на Център „Технополис“, съответстващи
на направленията на технологическия одит (Таблица 7) и мероприятията от
програмата за повишаване на ефективността на реализация на
иновационната политика.

Таблица 7

Стратегически цели и параметри на реализацията на иновационната
политика на Центъра „Технополис“ 9

KPI
Прогноза

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Дял на разходите за
НИОКР в приходите, млн.
руб.

8 125 8 186 8 259 8 325 8 403 8 473

Количество на
използваните патенти и
лицензии, бр.

456 468 480 492 504 516

Производителност на
труда
оптимистичен сценарий,
млн. руб/човек.

13,29 13,40 13,51 13,63 13,74 13,85

Честота на аварии и
инциденти в
производството,
случ./млн. раб. ч.

0,0868 0,0863 0,0859 0,0854 0,0850 0,0846

Оценката на ефективността на внедряването на концептуалния модел
за реализация на иновационната политика на Центъра „Технополис“
показва, че в резултат на поетапното усвояване, съществено ще нараснат
основните показатели на ефективност на иновационната дейност (Таблица
8).

Така, за десетгодишен период от 2015г. до 2025 г., броят на
действащите договори по създаване на технологии, съгласно Програмата
за иновационно развитие със странични организации, ще се увеличи от 0
до 30. Ще нараства и броят на разработените и внедрени иновации във вид
на резултати от НИОКР от 0 до 29.

9 Съставена от автора
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Таблица 8

Ключови показатели за ефективността на реализацията на
иновационната политика на организацията  Център „Технополис“

На
пр

ав
ле

ни
я з

а
ре

ал
из

ац
ия

та
 н

а
ин

ов
ац

ио
нн

ат
а

по
ли

ти
ка

 н
а

ор
га

ни
за

ци
ят

а

Показатели

Година
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2015 г.

Факт                                                     Прогноза
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година бр. - 0 3 7 13 15 18 20 24 26 29

Количество на обектите на
интелектуална собственост,
включени в счетоводния баланс в
текущата година по резултатите
от провежданите НИОКР бр. 46 46 47 48 49 50 50 50 50 50 50
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сътрудничество със задгранични
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програмата за научно-техническо
сътрудничество по програмите
за научно-техническо
сътрудничество
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Количество на публикациите бр. 989 994 1015 10355 1055 1080 1105 1130 1160 1190 1220
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Броят на предложенията за създаване на нови технологии,
технически и технологични решения, получени от дъщерни дружества и
организации ще нарасне от 240 до 260 ежегодно, а количеството на
патентите и лицензиите ще се увеличи от 444 през 2019 г. до 516 през 2025
г. При това трябва да се отбележи повишаването на качествените
характеристики, на разработваните иновации и тяхното значение за
повишаване ефективността на дейността, както в Центъра „Технополис“,
така и в предприятията-партньори в Русия и зад граница.

Като цяло ефективността на иновационните технологии,
разработвани в рамките на Програмата за иновационно развитие, ще се
характеризира с увеличаване на възвращаемостта на вложенията за тяхната
разработка и внедряване от 0 до 2,5 руб./руб. разход.

Заключение

Иновационната политика на организацията представлява сложна
системна философска категория, съдържаща генералната линия на
развитие на субекта на иновационна дейност. Тя се разглежда като
съвкупност от форми, инструменти и методи за въздействие на субекта на
управление на развитието на иновационните процеси. Иновационната
политика се реализира чрез система от мероприятия от субекта на
иновационната дейност.

Главната цел на иновационната политика на организацията е да
осигури прогресивни промени в тяхната дейност, свързани с технико-
технологичните и социално-икономически иновации.

Съвременната иновационна политика на организацията се разработва
и реализира в наратива на цифровата трансформация. Цифровата
трансформация  представлява революционен процес на дълбоки
качествени промени на всички елементи на иновационните процеси
включващ продукти, услуги, стратегии и структури на организацията,
нейната корпоративна култура, бизнес и други елементи на иновационната
политика.

Иновационната политика на организацията в условията на
цифровизация трябва да отчита съвременните трендове и тенденции на
научно-техническия прогрес, които се проявяват в нови императиви на
иновационното развитие: организационно-управленски, културно-
исторически, кадрови, в корпоративната култура и други, а също така в
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техните признаци: темпоралност, десинхронизация, турбулентност,
делокализация на иновационните процеси и други.

За управление на  реализацията на иновационната политика трябва
да бъде изработен качествен управленски механизъм. Но за съвременния
иновационен мениджмънт са присъщи признаците на дисмениджмънта,
тоест на некачественото и неефективно управление. Очевидно е, че
иновационния дисмениджмънт характеризира така формиралата се
понастоящем практика в управлението на реализацията на иновационните
процеси, което се явява основна причина за ниската ефективност на
реализацията на иновациите.

Успешната реализация на основните направления на иновационната
политика се осъществява чрез разработването на цял комплекс от
организационно-икономически, социални, екологични и други
мероприятия, тоест от система за реализацията на иновационната
политика. Под система за реализация на иновационната политика се
разбира отделен във времето и пространството комплекс от
взаимосвързани научно-технически, технико-технологични,
организационно-управленски, социално-икономически, социално-
психологически, екологични и други мероприятия, насочени за достигане
на целите и задачите, съдържащи се в концепциите и програмите на
иновационната политика на организациите, в тяхното непосредствено
иновационно пространство.

Като ефективен инструмент за управление чрез реализацията на
иновационната политика на организациите може да се използва система от
ключови показатели за ефективност (KPI). Системата от ключови
показатели за ефективност  (KPI) за реализацията на иновационната
политика на организацията се явява комплекс от взаимосвързани помежду
си показатели за ефективност, чието използване от ръководителите ще
даде възможност да се оцени ефективността на дейността на отделните
сътрудници, подразделенията в процеса на постигане на целите на
иновационната политика на организацията. При това ключовите
показатели за ефективност на работата на всеки сътрудник, подразделение
се свързват с общите индикатори на иновационната дейност на
организацията.

Анализът на реализацията на стратегията на иновационната политика
за последните десетилетия позволи да се определят тенденциите и
проблемите, появили се в течение на работата.
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Анализът показа, че иновационното развитие на организациите в
Руската федерация за последните 20 години се е осъществявало на основа
базовите положения на стратегията за иновационното развитие на
икономиката на страната до 2020 г.

Главната цел на националната иновационна политика на РФ, е
заявена в стратегията, а именно преход на икономиката на Руската
федерация до 2020 г. на основата на иновационно развитие. Проведеният
анализ е показва, че иновационното развитие в организациите на страната
се е осъществява за сметка на интензификацията и активизацията на
иновационните процеси, които се определят от ключовите стратегически
направления на иновационната политика на правителството на РФ.

Анализът на реализацията на иновационната политика на РФ е
извършен от Аналитическия център към Правителството на Руската
федерация по резултатите за оценка на усвояването на стратегията на
развитие на иновациите в РФ до 2020 г. Изследванията показват, че към
настоящия момент, както свидетелстват материалите от отчета на
Аналитическия център при Правителството на РФ, целевите параметри на
стратегията не са били достигнати само по два показателя. Един не се е
следил. За други три отсъстват данни.

Резултатите от проведените от Центъра изследвания сочат, че
Руската федерация е успяла да влезе в лидерската група на страни по
такива показатели като научно-изследователска активност, количество
патенти, разходи за НИОКР и развитие на електронното правителства.

Проведеният анализ от статистически данни за реализацията на
иновационната политика в организациите в Московска област на РФ
свидетелстват, че процесите на иноватизация са се осъществявали с
достатъчно високи темпове и обеми. Съществено са нараснали обемите на
финансиране, насочени за разработване и внедряване на напредничави
технологични иновации. Заедно с това изследванията показаха
съществуването на проблеми в управлението на реализацията на
иновационната политика в редица организации.

Апробацията на методическите препоръки по анализа на
реализацията на иновационната политика на примера на Център
„Технололис“ позволи да се направи извод за това, че ефективността от
внедряването на научно-техническите разработки, осъществявани от
Центъра „Технополис“ имат тенденция към снижаване на показателите за
рентабилност на реализацията на иновационните разработки; делът на
приходите на НПО от реализацията на иновационни разработки; броят на
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иновационните идеи, предложени от персонала на научно-
производствените подразделения на Център „Технополис“ и други, което
свидетелства за необходимостта от разработване и внедряване в дейността
на Център „Технополис“ на система за управление чрез реализация на
иновационната политика на базата на ключовите показатели за
ефективност KPI.

Изследванията показват, че възстановяването на управляемостта на
реализацията на иновационната политика предполага необходимост от
търсенето на ефективна научно обоснована система от мероприятия.

Достигането на целите за повишаване на ефективността на
управление, чрез реализацията на иновационната политика в
организациите на Център „Технополис“, изисква по-детайлно определяне
на проблемите и кризисните фактори на базата на анкетиране на
ръководителите и специалистите на научно-производствените
подразделения, непосредствено участващи в иновационните процеси.

С тази цел в Център „Технополис“ е проведено социологическо
изследване за определяне мненията на ръководителите, мениджърите и
управленския персонал.

Както показват резултатите от социологическата анкета в Център
„Технополис“ повечето ръководители и управленски персонал в
организацията положително оценяват необходимостта от разработване на
ефективни организационно-икономически механизми за реализацията на
иновационната политика на организацията. Заедно с това определена част
от управленския персонал смята, че организационно-икономически
механизъм е приемлив. Това свидетелства, че сред управленския персонал,
занимаващ се с иновационното развитие, значителна част  от мениджърите
и специалистите имат неадекватна представа за съвременните управленски
механизми на иновационното развитие. Като следствие, те не възприемат
обективната необходимост за революционни промени в организационно-
икономическите инструменти на управление на иновации в парадигмата на
цифровата трансформация.

Социологическата анкета и проведеният анализ показват, че ключов
проблем за активизацията на внедряването на иновации в научно-
производствената дейност на Център „Технополис“ се явява отсъствието
на ефективен организационно-икономически механизъм, позволяващ да се
осигури достигането на поставените цели на базата на търсенето на баланс
на интересите на всички субекти в иновационния процес в научно-
производственото обединение.
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Изследванията показват, че ключовите въпроси при разработването
на внедряването на ефективна система за управление на реализация на
иновационната политика на организацията Център „Технополис“ са: а)
формиране на инструменти за предвижване (внедряване) на мероприятия
на иновационната политика на организацията; б) обосноваване на модел за
проектно управление на бизнес-процесите в организацията на база
използването на иновационни технологии за цифровизация; в)
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 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.

Целеви ориентири за разработването на ключовите показатели за
ефективност (KPI) за реализацията на иновационната политика са
програмните мероприятия, насочени към разработването и внедряването
на нови технологии, иновационни продукти и услуги, съответстващи на
световното ниво, а също така създаването на благоприятни условия за
развитие на иновационната дейност на организацията.

В съответствие с разработената програма от мероприятия за
повишаване ефективността на реализация на иновационната политика са
определени основните дейности по внедряване на цифровите технологии в
частност, такива като цифрова работна среда, цифрови модели, данни и
интеграция, промишлен Интернет, умно оборудване, облачни ресурси,
кибербезопасност и други.

Реализацията на концепцията на иновационната политика за
създаването и развитието на Център „Технополис“ ще позволи да се
осигури:
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- повишаване на ефективността на разработване и внедряване на
иновационни технологии в иновационно-проектната, иновационно-
образователната и иновационно-производствена дейност;

- развитие на процесите на интеграция на промишлените
подразделения на Център „Технополис“ и научно-промишлените
предприятия и организации, интегрирани в международната
иновационна система.

Оценка на ефективността от внедряването на концептуалния модел
за реализация на иновационната политика на Център „Технополис“ показа,
че в резултат на неговото поетапно внедряване ще нараснат основните
показатели за ефективност на иновационната дейност. За десетгодишния
период от 2015 г. до 2025 г. количеството на действащите договори  за
създаване на технологии в рамките на Програмата за иновационно
развитие със странични организации ще се увеличи от 0 до 30, ще нарасне
и броят на разработените и внедрени иновации.

Ефективността на иновационните технологии, разработени в рамките
на Програмата за иновационно развитие ще се характеризира със
съществено увеличение на възвращаемостта от инвестициите в тяхната
разработка и внедряване - от 0 до 2,5 руб./руб. разходи.

IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД

Основните положения от дисертацията, които се представят за защита
и научната новост се състоят в следното:

- усъвършенстван е понятийният апарат на изследването на
проблемите за реализация на иновационната политика на организациите в
условията на цифровизация и в частност, са уточнени такива понятия, като
„иновационна политика на организацията“, предложени са авторски
трактовки на понятията „цифровизация“ като всеобхватно и
широкомащабно внедряване в производството на цифрова техника и
технологии и нейното влияние, на понятието „цифрова трансформация“
като процес, засягащ всички аспекти на дейността на организациите, а не
само на типа на използвани технологии и др.;

- уточнени са съвременните трендове и тенденции на научно-
техническия прогрес, разкрито е тяхното съдържание, а също така са
определени новите императиви на иновационното развитие:
организационно-управленски; културно-исторически; кадрови; на
корпоративната култура и др., също така техните признаци: темпоралност,
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десинхронизация, турбулентност, делокализация на иновационните
процеси и др.;

- разкрити са особеностите и проблемите на управлението чрез
реализацията на иновационната политика в условията на криза от
преминаването към цифрова икономика; доказана е необходимостта на
усъвършенстване на организационно-икономическия механизъм в
парадигмата на цифровата трансформация;

- идентифицирани и анализирани са (на база анализа на
социологическата документация за последните пет години) кризисните
фактори и проблеми на управлението на иновационното развитие на
организацията:

• необходимост от организационно-управленски иновации и
управленско-информационно консултиране;
• недостатъчна компетентност на персонала по въпросите на
управлението на нововъведенията в организацията;
• необходимост от квалифицирани кадри на мениджъри и
специалисти по въпросите на организацията и управлението на
процесите на внедряване на иновациите;
• отсъствие на научно обосновани програми за допълнително
професионално образование (ДПО) по управление на реализацията
на иновационната политика;
• архаичност на програмите за допълнително професионално
образование и повишаване на квалификацията на управленските
кадри от висшите и средни звена и специалистите от линейните
подразделения по въпросите на внедряването на иновациите в
бизнес-процесите и др,;
• съпротива от страна на ръководителите и специалистите за
внедряване на иновациите и др.;
• обосноваване на приоритетните направления за повишаване
ефективността на реализацията на иновационната политика на
организацията;
• несъвършенство при търсенето и привличането на работници-
новатори: креативни, инициативни, комуникативни, готови да
рискуват, с дългосрочна позитивна ориентация и които не се боят
да поемат отговорност;
• отсъствие на постоянно действащ ко-уоркинг (кръгла маса,
семинар за консултиране) с привличането на научни консултанти
(учени и практици в областта на управлението на реализацията на
иновационната политика) в режим на реално време „Да решаваме
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проблемите заедно!“ за организацията на кросфункционални
взаимодействия и съвместна работа на хора с различен вид
дейност в общо пространство с цел достигането на синергитичен
ефект от постоянните дискусии и изработване на съвместни
решения за повишаване ефективността на реализацията на
иновационната политика;
• отсъствие на действащи системи за мотивация и стимулиране,
за преодоляване съпротивата на ръководителите и специалистите
за внедряване на организационно- управленски и технологични
иновации;

- доказана е необходимостта от решаването на трите ключови
проблема на управление на реализацията на иновационната политика
на организацията;

• формиране на научно обосновани инструменти за
предвижването (реализацията) на мероприятията на
иновационната политика на организацията на база създаването на
система за стратегиране;
• обосноваване на модел за проектно управление на бизнес-
процесите на организацията на база използването на иновационни
технологии за цифровизация;
• разработване на система за управление на реализацията на
иновационната политика на организацията на база ключовите
показатели за ефективност (KPI);

- разработен е и е обоснован модел за проектно управление на бизнес-
процесите на организацията на база използването на иновационните
технологии за цифровизация.

- разработена е прогноза и комплекс от организационно-управленски и
социално-икономически мероприятия в рамките на концепцията за
повишаване ефективността на управление чрез реализацията на
иновационната политика в условията на цифрова трансформация.

Практическо значение на дисертацията. Съдържащите се в
дисертационното изследване теоретични, методологически и практически
препоръки имат голямо научно-практическо значение като инструмент за
реализацията на иновационната политика в организациите в условията на
цифрова трансформация. Препоръките, съдържащи се в дисертацията, е
целесъобразно да се използват в научно-практическата дейност на
предприятията и организациите в различни отрасли на икономиката като
инструмент за повишаване ефективността на реализация на иновационната
политика.



46

V. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД

1. Jacek Stasiak, Tax management in an enterprise - burdens groups. gsi-
Journal “Globalization, the State and the Individual” Varna Free University
"Chernorizets Hrabar" Varna, Bulgaria, ISSN 2367-9107 брой 25

2. Jacek Stasiak, Taxation of economic entities in Poland. gsi-Journal
“Globalization, the State and the Individual” Varna Free University
"Chernorizets Hrabar" Varna, Bulgaria, ISSN 2367-9107 брой 25

3. Jacek Stasiak, Инновационная деятельность современной организации в
парадигме цифровизации. gsi-Journal “Globalization, the State and the
Individual” Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Varna, Bulgaria,
ISSN 2367-9107 брой 25

4. Jacek Stasiak, Особенности и специфика управления устойчивым
инновационным развитием организации. gsi-Journal “Globalization, the State
and the Individual” Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Varna,
Bulgaria, ISSN 2367-9107 брой 25

5. Jacek Stasiak, Применение цифровых технологий в управления
процессами повышения эффективности использования производственного
потенциала. gsi-Journal “Globalization, the State and the Individual” Varna
Free University "Chernorizets Hrabar" Varna, Bulgaria, ISSN 2367-9107 брой
25


