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СТАНОВИЩЕ

Oт: проф. д-р Павел Георгиев Павлов, Варненски свободен университет

„Черноризец Храбър“

ОТНОСНО: процедура за публична защита на дисертационен труд за присъждане на

на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.7

„Администрация и управление”, докторска програма „Организация и управление извън

сферата на материалното производство“

Автор на дисертационния труд: Яцек Сташяк – докторант от катедра

„Администрация, управление и политически науки” на факултет „Международна икономика и

администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър”

Тема на дисертационния труд: „Реализация на иновационната политика на

организациите в условията на цифрова трансформация“

Основание за представяне на становището: участие в състава на научно жури,

съгласно заповед № 640 от 15.09.2020 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”

I. Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд е с общ обем от 172 страници, в т.ч. 17 таблици, 7

рисунки и 4 схеми. Основното съдържание на дисертацията е разработено на

руски език и се състои от въведение, три глави, заключение, списък с използвана

литература, който съдържа 151 източника, вкл. 9 Интернет източника.

Представеният дисертационен труд е посветен на тематика с нарастваща

актуалност, свързана с реализацията на иновационната политика на

териториално равнище в условията на цифрова трансформация на икономиката.

В ръкописа коректно и логически обосновано са формулирани целта,

основните задачи, обекта и предмета на дисертационното изследване, неговата

теоретико-методологическа основа, информационната база и съвкупността от

използваните изследователски методи.

В съдържателно отношение в труда последователно се разглеждат

възможностите за повишаване на ефективността на държавната иновационна

политика в организациите. Обосновано е, че това налага намирането на

принципно нови пътища и механизми за решаването на иновационните
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проблеми в организациите в условията на цифровизация на икономиката.

Специално внимание е отделено на императивите на иновационната политика на

научно-производствените организации в парадигмата на цифровата

трансформация и навлизането на кризисния мениджмънт в условията на т.нар.

Икономика 4.0.

Друг важен аспект на изследването е необходимостта от усъвършенстване

на системата за управление на организацията в контекста на изискванията на

иновационната политика. Обосновава се необходимостта от използване на

инструментите на стратегическото управление на ниво организация (на примера

на Център „Техонополис“).

Авторът демонстрира познаване н литературните източници и

специализираните публикации по разглежданата проблематика. Посочени са и 5

авторски публикации, свързани с темата на дисертацията.

Авторефератът на дисертационния труд отговаря на изискванията на

ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Той релевантно отразява неговото съдържание и

получените научни и научно-приложни резултати.

II. Оценка на актуалността на темата, силните страни и приносните

резултати на дисертационния труд

Актуалността на дисертационния труд произтича от нарастващото научно-

практическо значение на решаването на проблемите при разработването на

теоретико-методически и практически препоръки, насочени към повишаване

ефективността на иновационната политика и инструментите за нейната

реализация в организациите в условията на цифрова трансформация.

Сред основните силни страни и приносни моменти на дисертационното

изследване заслужава да се посочат:

- Откроените основни императиви на иновационното развитие и техните

признаци: темпоралност, десинхронизация, турбулентност,

делокализация на иновационните процеси и др.
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- Резултатите от анализа на ролята и влиянието на т.нар

„дисмениджмънт“ върху ефективността и ефикасността на

иновационния мениджмънт.

- Разкритата необходимост от разработване и въвеждане на система за

реализация на иновационната политика и систематизираните нейни

основни компоненти.

- Формулираната комплексна система от ключови показатели за

ефективност за управление на реализацията на иновационната политика

на организациите в контекста на общите индикатори на иновационната

дейност на организацията във взаимовръзка с ключовите показатели за

работата на всеки сътрудник.

- Резултатите от социологическото проучване сред ръководителите и

управленския персонал на Център „Технополис“ и особено откроената

неадекватна представа сред част от ръководителите за съвременните

управленски механизми на иновационното развитие.

- Обосноваването на тезата за необходимостта от използването на т.нар.

„стратегиране“ като ефективен инструмент за управление на

реализацията на иновационната политика в променяща се реалност.

- Предложеният развит и обоснован модел за проектно управление на

бизнес процесите на базата на използване на иновационни технологии

за цифровизация.

Като цяло приемам формулираните от дисертанта 7 научни и научно-

приложни приноси на дисертационния труд, както и формулираните от

него теоретични, методологически и практически препоръки като

резултатен инструмент за реализацията на иновационната политика в

организациите в условията на цифрова трансформация.

III. Критични бележки, препоръки и въпроси

С удовлетворение констатирам, че авторът на дисертационното

изследване добросъвестно и коректно е взел под внимание отправените му

8 критични бележки и предложения, дадени му от мен в хода на работата
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по дисертационния ръкопис и на предварителното обсъждане в катедрата.

Ето защо в настоящото становище предлагам на неговото внимание две

препоръки, които могат да се имат предвид при по-нататъшната работа

върху тази интересна, актуална и значима проблематика, а именно:

- Да се потърси възможност за монографична публикация върху

основните резултати от настоящото изследване не само за осигуряване

на необходимата публичност, но и с оглед използването му от

стопански организации, чийто приоритет е усъвършенстването на

иновационната им дейност в условията на цифровизация на

икономиката.

- Целесъобразно би било да се прецизира списъкът с използваната

литература, в т.ч. начина на цитиране на библиографските единици и да

се систематизира цитирането на електронните източници.

IV. Заключение

Представеният за защита дисертационен труд, притежава необходимата

научна значимост. Постигнатите резултати доказват способността на автора да

допринася за решаването на важни за теорията и практиката въпроси. Всичко

това ми дава основание да приема, че дисертационния труд отговаря на

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република

България, Правилника за неговото прилагане и Наредба № 12 на ВСУ

„Черноризец Храбър“.

В заключение, предлагам на уважаемото научно жури да присъди на

Яцек Сташяк образователната и научна степен „доктор”, в професионално

направление 3.7. „Администрация и управление“, по научната специалност

„Организация и управление извън сферата на материалното производство”.

24.09.2020 г. Изготвил становището:

гр. Варна (проф. д-р Павел Г. Павлов)


