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дисертационен труд на тема:
„ РОЛЯ НА ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В
ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ ОТ ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА
КАЗАХСТАН“
с автор: Динара Ибадоллаевна Сиздикова

По настоящата процедура са представени: дисертация, приложение,
автореферат, публикации и разделителни протоколи, в съответствие с
изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложение на ЗРАСРБ и
Наредба № 12 за придобиване на образователна и научна степен „доктор”
на ВСУ.
I. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Като научен ръководител на Динара Сиздикова познавам добре
процеса на разработване на настоящия труд и това ми дава основание да
направя следните оценки за резултатите и приносните моменти в него.
Дисертационният труд е с обем от 205 страници и се състои от увод,
изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература и
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приложение. Основният текст включва 9 таблици и 18 фигури.
Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи,
като в края всеки параграф и на всяка глава са направени конкретни
изводи. Списъкът на използваните източници се състои от 170 заглавия на
руски и английски език.
Разглежданият дисертационен труд e посветен на актуален и значим
проблем от икономическото развитие на Република Казахстан. В
националните стратегически документи са изведени основни, приоритетни
отрасли, от които се очаква да засилят конкурентоспособността на
страната. Докторантката е избрала интердисциплинарна тематика.
Обвързването на проектната организация като инструмент за създаване и
управление на връзката между стратегия и резултати може да се приеме
като основа на нов подход за повишаване на конкурентоспособността на
предприятията.
Дисертационното изследване се базира на проведено от автора
първично проучване, което представя състоянието и тенденциите в
развитието на важни за икономиката на Република Казахстан сектори и се
съсредоточава върху – въгледодобивната индустрия. Анализирайки
специфичните особености на тази традиционна за страната индустрия,
Динара Сиздикова извежда конкурентните фактори и разкрива
съществуващите проблеми. В своето изследване тя установява
недостатъчно разработване на специфични въпроси в областта на
проектното финансиране на иновативното развитие на предприятията в
този отрасъл и търси решения.
Инвестирането в създаването на наукоемко производство с висока
добавена стойност в сферата на въгледобива в Казахстан и подкрепата с
научни и научно-технически изследвания, е възможно да се осъществи на
базата на внедряването на методите на проектното управление. С личното
участие на докторанта е разработена и утвърдена от технически съвет
„Програма за иновационно развитие на „Арселор Митал”АД за периода
2015 – 2020г.” Главна цел на предприятието е запазването на
конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие на външния
и вътрешния пазари на въглища. В основата на „Програмата” са заложени
научни принципи, оптимални подходи и комплексни решения в областта
на внедряването на съвременни технологии за добив и обогатяване на
въглища.
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За потвърждаване на практическото значение и приложимост на
постановките на дисертационния труд, авторът предоставя акт за
внедряване на резултатите от даденото научно изследване в дейността на
„Арселор Митал”АД, а също и в разработването на учебно-методичен
комплекс от дисциплини за специалността „Мениджмънт” за висши
учебни заведения в Казахстан.
Смятам, че приносите на дисертационния труд могат да се обобщят
до следните:
А) Научни приноси:
1. На базата на задълбочен анализ са установени конкурентните
фактори в развитието на приоритетните сектори от казахстанската
икономика, които гарантират ръст в конкурентноспособността на
държавата, като е определена значимостта на въгледобивната индустрия.
2. Разработен
е
концептуален
модел
за
повишаване
конкурентоспособността на въгледобивните предприятия въз основа на
проектно управление на интегралния потенциал на предприятието.
Б) Научно-приложни приноси:
1. Развит е алгоритъм по разработване на иновационен проект, който
дава възможност да се предвиди ефективността на проекта за всяко от
основните функционални направления от дейността на предприятието, от
гледна точка на икономическия му растеж и развитие.
2. Извършена е систематизация и оценка на факторите, определящи
нивото на конкурентоспособност на въгледобивните предприятия:
природни, технически, трудови, финансови. На тази база е направен
сравнителен анализ на въгледобивните предприятия в Казахстан и са
откроени най-ефективните от тях.
В) Приложни приноси:
1) Предложена е схема за реализиране на проектно финансиране на
предприятия за решаване на най-важния проблем на въгледобивния
отрасъл в Казахстан – привличането на частни инвестиции, придружено с
внедряването
на
съвременни
технологии
на
въгледобив
и
въглеобогатяване, оптималния път за повишаване ефективността на
въгледобивното производство.
2) С участието на автора е разработена и утвърдена на технически
съвет „Програма за иновационното развитие на предприятието „Арселор
Митал”АД за периода 2015 – 2020 г.”, включваща комплекс от проекти.
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3) Разработените са методи за оценка на иновационния потенциал и
резултатността на иновациите са апробирани при изготвяне на програмата
за развитие на „Арселор Митал”АД – едно от напредничавите предприятия
във въгледобива по подземен начин.
Публикациите, представени с дисертационния труд са седем, като
три от тях са самостоятелни. Четири от статиите са на руски език, три са на
английски език с Index Copernicus International 59.22. В публикациите са
отразени основни части от дисертационния труд и огласяват в достатъчна
степен постиженията на докторанта пред заинтересованите страни.
II. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
Препоръчвам на докторанта да засили аналитично-оценъчния
характер на своите разработки и да изразява по-убедително своето
становище по разглежданите въпроси. Направените бележки не
омаловажават качествата
на
дисертационния
труд,
а
целят
усъвършенстване на по-нататъшната дейност на автора.
III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смятам, че дисертационният труд е постигнал своята цел и задачи, и
авторовата теза е доказана. Имайки предвид актуалността и значимостта на
изследваните проблеми, и посочените приноси на дисертацията, в
съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложение на
ЗРАСРБ, предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят
на Динара Сиздикова образователната и научна степен „доктор” в ПН 3.7.
„Администрация и управление”, докторска програма „Икономика и
управление”.

05.06.2017 г.

Член на научното жури:
/доц.д-р Сн.Овчарова/
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