РЕЦЕНЗИЯ
на дисертационен труд на тема “Иновационната политика в подходи за
управление на чуждите инвестиции в индустриалния сектор на Република
Казахстан” с автор Алмагул Акбулатовна Камиева за даване на
образователна и научна степен “доктор” по професионално направление
3.7. „Администрация и управление”, докторска програма „Организация и
управление на производството (Индустрия)”.

1. Актуалност и значимост на разработеният в дисертационния труд

проблем. Точна ли е оценката на състоянието на решаването му към
момента на публикуване на дисертационния труд? Правилно ли е избрана
методиката на изследването?
Представеният за обсъждане дисертационен труд е с обем 216 стр. съдържа
въведение, три глави, общи изводи, списък на използвана литература и две
приложения.
Използва 131 източника, от които 10 на латиница, които цитира детайлно в
текста.
Разглежда актуален и сложен икономически проблем, засягащ развитието на
иновационната политика и методологията за оценка на инвестиционната
привлекателност в индустриалния сектор на Р. Казахстан.
Актуалността на изследването е свързана с нарастващата роля и значение
на чуждите инвестиции за интензивно развитие на страната в условията на пост
съветското евроазийско пространство. Позовава се на постигнатите до сега
резултати и националните стратегически цели за постигане на висок
икономически ръст, основан на силна пазарна икономика и активна лидерска
роля на държавата (второ място) на Казахстан между развиващите се страни в
света за привличане на чужди инвестиции.
Идеята на автора за развитие на нова концепция за инвестиционна
привлекателност отразява обективно състоянието на иновационната и
инвестиционна политика на страната. Тя е насочена за решаване на ключов
проблем на икономическото развитие, поради което може да се приеме без
съмнение като значим и новаторски авторски избор.
Изследването е основано на общо научните методи за анализ на
инвестиционната политика, сравнение, оценка на политико-нормативните

предпоставки и резултати от инвестиционната дейност и синтез на препоръки за
нейното подобряване. Прилага методологията на математико-икономическо
моделиране и използваните в международната практика методи за оценка на
ефективността на инвестиционни проекти в индустриалния сектор.
2. Характеристика на естеството и достоверността на материала,

върху който се градят приносите на дисертационния труд. Същност и
характер на получените приносни резултати.
Изследването е тясно свързано с плановите научни изследвания на
Казахстанския университет за иновационни и телекомуникационни системи и
общонационалните задачи поставени от Президента на републиката в „Стратегия
на Казахстан - 2050“ и свързаните с нея национални и регионални планове за
развитие. Основано е на официални данни за иновационна политика и
инвестиционната привлекателност на индустриалния сектор на страната, което
несъмнено гарантира тяхната достоверност.
Основните приноси на научния труд включват:
 Обобщена информационна база за националната иновационна политика
и нормативната база за управление на чуждите инвестиции в индустриалния
сектор на Казахстан.
 Анализирани и обобщени нови подходи и принципи за управление на
чуждите инвестиции.
 Обобщен опит и предложени насоки за усъвършенстване на оценката
на инвестиционната привлекателност, съобразена с местното законодателство.
 Предложени методология и методи за количествена оценка на
инвестиционната привлекателност на отделно промишлено предприятие.
 Предложена

модулно-клъстерна

концепция

за

повишаване

на

инвестиционната привлекателност на промишления сектор на Р. Казахстан.
Тези приноси могат да се определят като обогатяване на съществуващите
теоретични знания за прилаганата инвестиционна политика на страната в

индустриалния сектор. Те включват приложение на известни методологически
знания в практиката по отношение на методите и използваната методика за
оценка

на

инвестиционната

привлекателност

на

сектора

и

отделните

предприятия. Направените предложения за развитие на политиката са
определена новост за практиката в страната.
3. Оценка на авторското участие в получаването на приносите в

дисертационния труд и на публикациите по него.
Авторското участие в получаването на приносите от дисертационния труд е
несъмнено. Свидетелство за това са публично представените дванадесет
публикации по проблема пред авторитетни научни форуми в Астана и Атартау
(Казахстан), Москва, Новосибирска, Уралск, (Русия), Прага (РЧ), Щутгарт
(ФРГ), Медина (Саудитска Арабия). Научният труд е издаден и като авторска
монография на едноименната тема. Шест от трудовете са самостоятелни.
Останалите са в сътрудничество с научния консултант на докторанта проф. д-р
Сайранбек Ахметов. Активната публикация по проблемите и перспективни
проекти на иновационната и инвестиционната политика, вкл.: управление на
общинската
икономиката;

собственост;

държавно

стратегическо

управление;

планиране

и

индустриализация

оценка

на

на

инвестиционна

привлекателност; управление на чуждите инвестиции; обосновка на развитие на
ветроенергетика и др. очертава широк и устойчив кръг от интереси, свързани с
докторския труд. Това убедително свидетелства за авторския принос в
получените резултати.
4. Оценка на възможностите за използване на получените резултати с

препоръки за бъдещото им внедряване.
Авторът

дава

убедителни

аргументи

за

практическата

ценност

и

апробацията на резултатите от изследването, видно от посочените дванадесет

публикации, Включените в тях данни ясно очертават кръга на заинтересованите
потребители на резултатите от изследването.
Изследването предлага богата информационна база, както за нормативната
база и осъществените проекти, така

и за средствата за оценка на

инвестиционната привлекателност за индустриалния сектор на страната и
отделните

промишлени

предприятия.

Съобразяването

на

иновационната

политика с констатациите и препоръките на автора за инвестиционна
привлекателност на индустриалния сектор и на отделните предприятия може да
бъде значим фактор за ускоряване на икономическо развитие на страната.
Изследването на промяната на инвестиционната привлекателност в съчетание с
отчитане на лага на инвестициите не само за Р. Казахстан, а и за всяка друга
страна е надежден индикатор за тенденциите за икономическо развитие. Тази
информация е основа за изграждане и на адекватна иновационна политика за
всяка страна.
5. Характеристика на автореферата към дисертационния труд, в която

да се отговори на въпроса дали той вярно и точно отразява дисертационния
труд?
Авторефератът

на

дисертационния

труд

вярно

и

точно

отразява

съдържанието и резултатите от проведеното изследване. Ясно декларира
получените приносни резултати и представя свързаните с труда публикации.
6. Критични

оценки,

забележки

и

препоръки,

с

мотивирано

предложение за насоките на по-нататъшната работа на докторанта за
тяхното отчитане с цел подобряване на представения труд. Декларация
дали тези критични забележки и препоръки не намаляват качеството и
количеството на получените резултати и приноси.

В предходните обсъждания на труда бяха отправени бележки, които авторът
коректно отрази в предходния период. На този етап на оценка на труда могат да
се направят следните препоръки:
 В следващите изследвания ще бъде особено полезно изследването и
отразяване на пропорциите на реалните (преки) преките и финансови (непреки)
чужди инвестиции с отчитане на спецификата на риска за икономическото
развитие на страната.
 Препоръчително е също преминаване от проектната към портфейлна
теория и методи за инвестиционен анализ. Този подход свързва по-добре
инвестиционната политика с настоящите схващания за пазарно равновесие.
Открива възможности за развитие на основните пазарни класове капиталови
инструменти – ценни книжа с фиксиран доход, хибридни, деривати, дялови
инструменти, иновативни финансови продукти и др.
Направените препоръки не променят високата положителна оценка за
насочеността и качеството и количеството на резултатите от предложения за
рецензиране труд. Тяхното отчитане в бъдещата работа на автора би могло да
задълбочи и разшири постигнатите изследователски приноси.
7. Други въпроси, които рецензентът счита за целесъобразно да

разгледа трябва да са съпроводени с обяснение за релевантност към
разглеждания труд и мотивация за включването им в рецензията.
Нямам допълнителни въпроси към труда, които трябва да бъдат
разгледани в рецензията.
8. Мотивирано заключението на рецензията с отговаря на въпроса дали
да се присъди, или не образователната и научна степен „доктор” на автора
на дисертационния труд.
Направеният анализ показва, че в съдържателно и структурно отношение
дисертационния труд съдържа необходимите елементи на дисертационно

изследване. Авторът на труда показва познаване на теорията, методологията и
практиката на инвестиционното управление и оценка на индустриалната ИП.
Като цяло научният труд е посветен на актуален, както за Казахстан, така и
за България теоретически, методически и практически въпрос. Използва ясен
стил на изложение.
Представеният труд има характер на целенасочено тематично изследване с
елементи на изследователска новост. С него авторът показва способност да
анализира и предлага решение на сложни обществено икономически проблеми.
Получените резултати съответстват на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав и на Правилника за неговото приложение, което ми дава
основание да предложа на Уважаемото научно жури на ВСУ „Черноризец
Храбър“ да даде образователната и научна степен „доктор“ на Алмагул
Акбулатова Камиева по професионално направление 3.7 „Администрация и
управление“, докторска програма „Организация и управление на
производството (Индустрия)“.

София, 27 юли 2017 г.
Рецензент:
/ проф. д-р Т. Иванов/

