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Рецензията е възложена по решение на Научно жури, определено
със Заповед на Ректора на Варненския свободен университет „Черноризец
Храбър“ № 640/15.09.2020 г. За изготвянето и ми бяха предоставени
дисертационен труд, автореферат, публикации по темата на дисертационния труд и биографична справка за докторанта.
Научен ръководител на докторанта Яцек Сташяк е проф. д.ик.н.
Александър Степанов.
Докторантът е преминал през всички етапи на процедурата за
придобиване на образователната и научна степен „доктор“, в съответствие
с изискванията на нормативната база в Р България.
Документите, представени в процедурата за защита на дисертационния труд, отнасящи се до даване на образователната и научна степен
„доктор“, съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, на ППЗРАСРАБ и на
нормативните документи на Университета.
Независимо от впечатляващия брой публикации по проблемите на
обсъжданата дисертационна тема, тя в никакъв случай не може да бъде
смятана за изчерпана. Тъкмо напротив, интересът към нея продължава да
расте, което може да бъде обяснено с нарастващата роля на иновационната култура, съчетана с възможностите на съвременните цифрови
технологии, осигуряващи благоприятна среда и участващи като ключови
фактори в процеса на развитие и реализиране на обществените процеси.
Разработването и внедряването на нови продукти, на нови приложения, на нови начини за производство, предлагане и промяна на нови
методи за управление, чрез които се създават нови ценности и се
формират значителни промени в икономиката и в обществото, под
рубриката иновации е достижение на съвременния човек.
От друга страна бурното развитие на информационните технологии
поражда множество нови нетрадиционни условия и възможности, поради
което политиките в тази сфера придобиват стратегически характер.
Възможността да се прилагат иновационни подходи в цифровата ера
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поражда невиждани ефекти. Процесът обаче следва разумно да се
управлява и целенасочено да се търсят областите за оптималното му
приложение. Става дума за необходимостта от непрекъснат и задълбочен
научен анализ. Такъв е необходим поради факта, че обществото
непрекъснато се променя, променят се социалната поръчка и условията на
терена на които се случва съчетаването на иновациите с дигитализацията.
Това няма как да се получи, ако експерти от различни научни направления
не са обосновали необходимостта от сливане на двата процеса и не са
разработили ефективни методи и форми за квалификация на кадрите,
които да го реализират.
Погледнат от тази гледна точка, дисертационният труд придобива
своя автентичен и актуален вид, чиято необходимост не се нуждае от
специално доказване. Изборът на темата и усилията на автора, вложени за
нейното разработване заслужават адмирации, а постигнатите резултати,
които личат от предоставения ни за рецензиране дисертационен труд,
безусловна подкрепа.
Критичният анализ на литературните източници е позволило на
автора да се ориентира в съвременното състояние на проблема и да
изработи собствена, защитима позиция, експлицирана в строен и логично
обоснован модел. Следващата логична стъпка която той прави, както се
вижда успешно, е да разработи и представи адекватна на него емпирична
част, която демонстрира в трета глава, чрез анализа на дейността на
Центъра „Технополис“..
През призмата на богатия си практически опит Яцек Сташяк е насочил изследователските си усилия към разкриване възможностите за
активно преосмисляна на иновационната политика в условията на цифрова трансформация. Липсата на системни изследвания в така очертаната
проблематика, респективно на ефективни управленски решения, които да
доведат до търсената ефективност, определят значимостта на настоящия
дисертационен труд.
Яцек Сташяк поставя пред дисертационния труд ясна и конкретна
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цел, а именно: “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“.
За обект авторът посочва „социално-икономическите системи,
организации (групи от хора, съзнателно координиращи своята дейност за
достигането на общи цели) независимо от своя статус, цели и
предназначение“, а като предмет формулира „социално-икономическите
отношения, възникващи в процеса на формиране и реализация на научнообоснована иновационна политика в организациите“.
Авторът е декомпозирал целта в няколко научни задачи, които е
решил успешно, а именно:
1) развил и уточнил е понятийния апарат и методическите положения на изследването на проблемите за реализацията на иновационната
политика на организациите в условията на цифровизация и цифрова
трансформация;
2) определил и разкрил е особеностите на иновационната политика
на организациите в условията на цифрова трансформация, а също така е
уточнил императивите на иновационната политика и техните признаци;
3) усъвършенствал е методологичните подходи към управлението и
реализацията на иновационната политика на организацията на етапа на
цифровата трансформация;
4) определил е ключовите тенденции и проблемите за реализация
на иновационната политика в условията на кризисна икономика;
5) разработил е препоръки за усъвършенстване на системата за
управление

на

реализацията

на

иновационната

политика

на

организацията, като се отчитат тенденциите на цифровизация.
Методологията се основава на известни и доказали своята ефективност изследователски инструменти. Използвани са методите: изучаване и
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анализ на документи и литературни източници, социологически анкети,
експертни оценки, наблюдение, описание на случаи. Овен тях са
използвани:

културологични

интерпретации,

системно

описание,

експертен анализ и сравнителен анализ. Приложен е системният подход. В
основата на реализирането му лежи циклично реверсивното приложение
на методите на анализа и синтеза, които в своето единство са основния
двигател на получаване на нови знания.
Докторантът е посочил и ограниченията, които е приложил към
научното изследване, предвид ограничението на ресурсите с които
разполага самостоятелният учен.
Теоретикоексперименталното

изследване

е

представено

във

въведение, три глави, заключение и списък на използваната литература.
Постигнат е необходимият баланс между съдържание и обем при
разглеждането на отделните проблеми. Направен е задълбочен преглед на
съответната научна литература, като са обхванати водещите класически и
съвременни изследвания по проблемите на иновациите и приложението им
в различни области от социалния живот.
Авторът отделя голяма част от обема на изследването си за описание
на своите собствени експериментални изследвания.
По-общите теоретични проблеми за иновационната политика в
условията на цифрова трансформация са разгледани в първа глава. Авторът
се спира подробно на същността, особеностите и факторите за формиране на
иновационната политика. Той анализира цифровизацията като обективна
основа за цифровата трансформация на иновациите в организацията, като
изтъква някои императиви на иновационната политика в тези условия.
В отделен параграф авторът подробно анализира различни аспекти на
управлението на реализацията на иновационната политика на организациите. Разглежда особеностите на системата от ключови показатели на
ефективността

като

един

от

инструментите

за

реализацията

на

иновационната политика.
Втората глава е посветена на особеностите на реализацията на
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иновационната политика. В отделни параграфи Яцек Сташяк проследява
основните направления на иновационната политика. Разглежда тенденциите
и проблемите в реализирането и в условията на криза. Анализира
съвременното

състояние

на

иновационната

политика

в

научно-

производствената организация.
В трета глава, която условно може да бъде определена като
емпирична, докторантът пренася изграденият в първа и втора глава
теоретичен

модел

на

изследването

на

територията

на

Център

„Технополис“. Тази глава е с висока практическа стойност, доколкото
разкрива възможностите за иновации и политики за прилагането им в
условията на цифровизация в реалния свят. С поредица от примери от
дейността на Центъра, анализирани през призмата на авторските
съображения, изказани в теоретичните глави, докторантът доказва тезата
си, че иновациите, респективно политиките за тяхното приложение в
дигиталната ера имат своето основание.
Не намирам, в съответствие с моите познания в коментираната в
рецензията научна област, а и до мен не са достигнали сигнали за
реализирани опити за плагиатстване на чужди произведения или части от
тях. Използваните и приложени в изследването тези от други автори са
коректно цитирани, в съответствие с българския стандарт.
Авторефератът отразява точно и вярно най-важните аспекти на
дисертационното изследване, а справката за приносите съдържа реалните
научни постижения на докторанта. Списъкът, съдържащ пет публикации
показва, че постиженията на докторанта са били своевременно и публично
оповестени и до тях е имала достъп широката научна общественост.
Приемам приносите, така както са формулирани от автора и смятам, че те
изцяло произтичат от рецензирания труд.
От дисертационното изследване проличава отличната теоретична и
методологическа подготовка на докторанта, овладял технологията на
научното изследване на равнище, което дава възможност да планира и
провежда самостоятелни експериментални изследвания и в други области
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на научното знание. Това удовлетворява образователните аспекти на
степента, за която авторът претендира.
Резултатите от научното изследване обогатяват теорията за
управлението на големи социални системи и организации и практиката за
разработване на подходи и модели за повишаване на ефективността им,
чрез въвеждането на иновации, което пък удовлетворява научните аспекти
на исканата степен.
Въз основа на изложеното по-горе, предлагам на уважаемите
членове на Научното жури да вземат решение на Яцек Сташек да се даде
образователната и научна степен "доктор".
Рецензент: проф. д.н. .........................
Г. Петков
Гр. София
20.09.2020 г.
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