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I. Обща характеристика на дисертационния труд
Актуалност на проблема
Един от съществените проблеми за познанието в наши дни е
изключителното изобилие на информация. Нашите очаквания за по-лесен
достъп до необходимите ни знания се оправдаха от степента на
дигитализация на информацията, но същевременно и парадоксално силно се
разминаха с действителността. „На сцената“ на науката излязоха
многопосочни концепции или частни идеи, които не само си противоречат в
отделни случаи, но и между тях често не може дори и да се открие логична
връзка.
Сферата на организационното познание не направи изключение от тази
тенденция. Натрупалото се изобилие от концепции в исторически план рязко
се обогати от направления и течения. Като че цялата област на социалните,
стопански и правни науки се оказва тясна за изобилието от научни
направления, техните школи и съставящите ги идеи. Интердисциплинарният
характер на съвременното знание доведе до разнообразие от перспективи.
Породи се палитра от изследователски гледни точки към организациите.
Същевременно стремежът за свеждане на познанието до потребителско
ниво доведе до появата на откровено странни публикации и издания, които
силно елементаризираха някои управленски теории.
На този фон през втората половина на миналия век логично възникна
школа, която опита да интегрира разнопосочното организационно познание и
да разграничи неговата фрагментираност. Това бе школата на Обща теория
на системите. Присъщият на тази школа стремеж към универсалност на
закономерностите даде онзи „спояващ“ инструмент за интегриране на
познавателните школи.
Именно прилагането на този „спояващ“ инструмент е идеята на това
изследване.
Конкретният повод за това е, че съществуващи управленски модели често
се свързват с конкретно предназначение, а не се възприемат комплексно.
Подобен е моделът на предприемачеството в организационното познание.
Той се разглежда като модел за управление на иновациите, управление на
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проекти и други в този контекст. Неговата роля се определя като важна за
разрастване на бизнеса, като елемент на културата, като въпрос на оцеляване
в динамична среда. Дори като въпрос на стил. Твърде рядко то се разглежда
като инструмент с много по-широко предназначение.
На тази основа дисертацията се фокусира към конкретен научен
проблем: възможно ли е предприемачеството и иновациите да се
интерпретират в широк контекст и на тази основа да се интегрират с други
управленски школи за целите на оптимизиране на организационното
управление и решаването на важни организационни въпроси.
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Цел и задачи на изследването
Цел на изследването: да се представят предприемачеството и иновациите
като инструмент за организационна оптимизация.
Заложената изследователска теза е, че системният подход към
организациите

е

подходящата

основа

за

интерпретация

на

предприемачеството и иновациите като инструмент за организационна
оптимизация.
В съответствие с целта се формулират следните изследователски задачи:
1. Разкриване на проблематиката на организационните теории в
исторически контекст.
2. Разкриване на механизма на намаляваща организационна ефективност
и изследване на приложимостта на моделите за смекчаване на ефектите от
този процес.
3. Разкриване

на

ролята

на

предприемачеството

в

процеса

на

организационна оптимизация с цел преодоляване на ефектите на
организационно стареене. В рамките на тази задача се извършва и
представяне на процесите в моделната организация – ВВМУ „Никола Йонков
Вапцаров“ в контекста на организационния жизнен цикъл. Идеята на
представянето е да се постави базата за конкретизация на предлагания в
последващата задача подход в конкретен модел, приложим в организация в
сектора за Национална сигурност.
4. Синтезиране на комплексен подход за смекчаване на ефектите с
намаляващата организационна резултатност в процеса на развитие. Подходът
се конкретизира от модел за неговото прилагане в частна
военнообразователна организация – ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“..
Обект

на

изследването

се

явява

теоретичната

школа

на

организационното познание.
Предмет на изследването са процесите съпътстващи жизнения цикъл на
организациите и моделите за управление на предприемачеството и
иновациите.
Поради широкия обхват на обекта и предмета на изследване, те се
конкретизират в рамките задачите до организации от конкретен тип –
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военнообразователните организации. Това е типично за втора и трета
изследователска задача. Причината за тази конкретизация е фактът на
ограничеността на изследвания от тип дисертация от една страна, а от друга –
високата роля на спецификата на организацията за целите на синтеза на
оптимизационен модел. Доколкото, дори и частично изследването се
фокусира в сферата на сигурността, то е избрана организация с относителна
ниска степен на специфика – военнообразователна организация.
При решаване на изследователските задачи са наложени редица
ограничения Основните от тях са свързани с избора на обект и предмет на
изследването и тяхната конкретизация в хода на изследване, свързана с избор
на моделна организация. Важно ограничение е придържането само към целта
за синтезиране на подход за организационна оптимизация и изследване на
въпросите само в този контекст. Това ограничение е развито в много частни
ограничения, въведени в хода на изложението.
Ползваната изследователска методология се базира изцяло на системния
подход в класическата последователност: декомпозиция – анализ – синтез,
като негови частни реализации са теоретичен обзор, теоретичен анализ,
емпирични проучвания.
Първа

изследователска

задача,

представена

в

първа

глава,

е

преимуществено декомпозиционна. Тя изпълнява ролята на теоретичен обзор
на проблематиката на организационното познание.
Втора изследователска задача, представена във втора глава на
дисертацията, е аналитична. Анализират се теоретичните разработки,
разглеждащи организационното функциониране във времева перспектива и
моделите за преодоляване или смекчаване на ефектите от организационното
стареене.
Трета изследователска задача, чиито резултати са представени в трета
глава на изследването, е в основната си част аналитична. Тя представя
предприемаческия модел за преодоляване на ефектите на организационно
стареене. Допълнително тя се доразвива в анализ на спецификата и
състоянието на текущите процеси в моделната организация. Именно за
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целите на това доразвитие са проведените емпирични изследвания, чиито
резултати са представени в приложенията.
Четвърта изследователска задача е представена в последната глава на
дисертацията. Тя е основно синтезна задача по формулирането на подход за
смекчаване на ефектите с намаляващата организационна резултатност в
процеса на развитие. Синтезът е конкретизиран в модел за управление на
предприемаческите
инициативи
във
висше
военнообразователна
организация.
Апробация
Дисертационният труд е представен и обсъден в катедра “Организация и
управление на тактическите формирования от ВМС” при Висшето
военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” и катедра “ВМС” на Военна
академия “Г. С. Раковски”. Идеи, развити в дисертацията, са публикувани в
научни списания и се изнасят
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II. Структура и съдържание на дисертационния труд
Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение, списък на
използваната литература и четири приложения, оформени в отделен том.
В увода се дава обща характеристика на дисертационния труд и се
аргументира неговата актуалност.
Основното съдържание на дисертацията се излага в четири глави.
ПЪРВА ГЛАВА: „Аспекти на проблематиката на организационното
функциониране“ се състои от следните параграфи:
1.1. Развитие на организационната теория в исторически контекст.
1.2. Проблемите на организационно функциониране като мотив и насока
за развитие на школата на организационното познание.
1.2.1. Изследване на школата на теориите с ориентация към структурата и
задачите.
1.2.2. Изследване

на

школата

на

теориите

с

ориентация

към

взаимодействието със средата.
1.2.3..Изследване на школата на теориите с ориентация към мотивацията.
1.3. Адаптацията като движеща сила на организационното стареене.
1.4. Изводи от решаването на първа изследователска задача.
В първа глава се представят резултатите от решаване на първа
изследователска задача
– разкриване на
организационните теории в исторически контекст.

проблематиката

на

Тази задача се решава като се защитават следните частни тези:
1. Организационните теории в исторически контекст винаги са били
насочени към решаването на практикоориентираните въпроси, произтичащи
от организационното функциониране на конкретния исторически етап.
2. Съществена характеристика на организационните теории винаги е била
своеобразната им насоченост „навътре“ към организацията .
3. Сравнително новият „инструмент“ на организационно изследване –
системният подход, може да помогне за формирането на нови области на
вътрешноорганизационна проблематика, явяващи се общи за организациите и
относително независими от историческия период на съществуването им.
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Всяка от посочените частни тези се разглежда в отделен параграф на
първа глава. Като резултат от прилагането на системния подход се разкрива
проблемът с „организационното стареене“ . Именно това е идеята на тази
глава – да разкрие важен проблем – организационното стареене, който не е
достатъчно адресиран от теоретичните школи.
На таза база изследването продължава във втора и трета глава с
представяне на по-задълбочен анализ на процеса на организационно стареене
с последващо предложение на модели за неговото поне частично
преодоляване. Постигнатите резултати са представени в последващите глави.
С цел реализация на посочената по-горе логика в първи раздел на
настоящата глава се проследяват класификации на теоретичните
организационни теории. При това се налага тезата, че най-подходящ е
подходът, заложен от Борис Милнер в „Теория организации“ и впоследствие
доразвит от други изследователи. Що се касае до тези доразвитие, то
внимание се отделя на „Organizational theory“ от Йорген Легард и „Аспекти
на теорията на организациите“ от Калин Калинов.
Доколкото, както Милнер, така и Легард и Калинов, не назовават изрично
проблемите на организациите, а само ги генерализират в степен, достатъчна
за проследяване на развитието на организационната школа в исторически
контекст, то във втори раздел на първа глава се представят синтезирано
основните организационни теории, като при това на базата на адресираната
от тях проблематика се доказва преимуществено „вътрешната насоченост“ на
организационните теории.
Изследването във втори раздел на тази глава представя теориите като
адресиращи конкретна проблематика, типична за историческия етап от
процеса на развитие на организациите. Това провокира въпроса: „А
съществуват ли вътрешноорганизационни проблеми, които са общи за
организациите и адресират проблеми, които те срещат, независимо от
историческия период на съществуването им?“.
Именно тези въпроси се разглеждат в трети раздел на главата. В този
раздел се изхожда от необходимостта за ползване на всеобхватен подход за
изследване на организационното развитие и функциониране. Именно този
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инструмент е системния подход. След кратко представяне на системния
подход към организациите фокусът в изследването се поставя на адаптацията
като основна движеща сила на организационната промяна. Крайният извод,
до който се стига е, че колкото и парадоксално да звучи, но процесът на
адаптация се явява причина за „организационното стареене“. Паралелно с
извеждането на дневен ред на проблема с „организационното стареене“ се
повдига тезата за неговото недостатъчно изследване.
Резултатите от решаването на първа изследователска задача се
представят от три групи изводи:
Първата група изводи е свързана с
изследователски тези:

доказването на частните

1. Организационните теории в исторически контекст винаги са били
насочени към решаването на практикоориентираните въпроси, произтичащи
от организационното функциониране на конкретния исторически етап.
2. Съществена характеристика на организационните теории винаги е била
своеобразната им преимуществена насоченост „навътре“ към организацията .
3. Сравнително новият „инструмент“ на организационно изследване –
системният подход, може да помогне за формирането на нови области на
вътрешноорганизационна проблематика, явяващи се общи за организациите и
относително независими от историческия период на съществуването им.
Втората група изводи се обвързва с преките резултати от изследването
в тази част на дисертацията:
4. Представената периодизация на развитие на организационните теории,
обвързваща съдържанието на теориите с историческия етап на развитие на
организациите, е много подходяща база за класификация на многообразието
от организационни теории.
5. С навлизането на системния подход към организациите се преодолява
един съществен недостатък на организационното познание
–
преимуществено вътрешноорганизационна насоченост.
6. С прилагане на системното познание се разкрива важен и общовалиден
за всички организации проблем – проблемът на организационното стареене.
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На базата на първите две групи изводи се формулират и изводи за
последващия ход на изследването:
7. Извършеният преглед на съдържанието организационните теории сочи,
че въпросът с организационното стареене е относително слабо застъпен. На
тази база е удачно по-задълбоченото му изследване.
8. Ако се потвърди тезата за недостатъчно застъпване на проблематиката
на организационното стареене, удачно изследването да се насочи в областта
на разкриване на инструменти за неговото преодоляване.
ВТОРА ГЛАВА: „Същност на проблема с

намаляващата

организационна ефективност“ се състои от следните параграфи:
2.1. Специфика на процеса развитие на организациите.
2.1.1. Основа на моделите на организационно развитие. Специфика на
процеса на начално развитие на организациите.
2.1.2. Специфика на процеса на начално развитие на организациите.
2.1.3. Специфика на процеса на късно развитие на организациите.
2.2. Алтернативни модели за представяне на жизнения цикъл на
организациите.
2.3. Техники

за

преодоляване

и

смекчаване

на

ефектите

от

организационното стареене.
2.4. Обобщени изводи от решаване на втора изследователска задача.
Направеният в първа глава анализ на теориите за управление извежда
един от основните проблеми, стоящи пред организациите - поддържане на
организационна устойчивост. Немалко организации успяват да намерят
„ключа“ за ефективно управление и като че ли демонстрират способност да
бъдат „безсмъртни“. Друга част от организациите възникват, но така и не
достигат дори своето „юношество“. Трети се развиват и реализират редица от
поставените си цели, но, по една или друга причина, преживяват
организационен упадък и загиват.
За изследването от основополагащ интерес е механизмът на стареене на
организациите и произтичащото от това намаляване на организационната
ефективност. В тази връзка целта на втора глава е да представи резултатите
от решаване на втора изследователска задача – разкриване на механизма на
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намаляваща организационна ефективност и изследване на приложимостта на
моделите за смекчаване на ефектите от този процес.
Що се касае до разкриването на механизмите за намаляваща
организационна ефективност, това е направено под формата на отговор на
въпросите: кои са причините за неуспехите на организациите, на какъв етап
от тяхното развитие ефективността им започва да намалява и какво е
съдържанието на този, често необратим процес. Това се прави на фона на
анализ на теоретичните разработки, разглеждащи организационното
функциониране във времева перспектива. Анализът се излага в първите два
раздела на втора глава.
На тази основа се пристъпва към изследване на моделите за преодоляване
или смекчаване на ефектите от организационното стареене. Това се прави в
трети раздел на втора глава.
Като цяло се отстоява тезата, че проблемът с организационното стареене
е комплексен и се налага комплексен отговор. Доколкото представените в
последния раздел на тази глава модели за смекчаване и преодоляване на
ефектите на организационното стареене са частни и представени сами по
себе си, то изследването в този раздел цели да постави теоретичната основа
на синтеза на комплексен модел за преодоляване на ефектите от стареенето,
което се прави в трета глава като резултат от решаването на трета
изследователска задача.
Резултатите от решаването на втора изследователска задача се
представят от следните групи изводи:
Що се касае до втора изследователска задача за разкриване на механизма
на намаляваща организационна ефективност и изследване на приложимостта
на моделите за смекчаване на ефектите от този процес определено може да се
твърди, че:
1. Налице

е

зависимост

на

резултатността

на

организационно

функциониране и етапа на развитие на организацията. Тази зависимост се
проявява най-вече в силна зависимост на организационното функциониране
от управленските модели на ранните фази на развитие, относителна
стабилност на фазите на организационна зрялост и намаляваща резултатност
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на последните етапи в съчетание с ограничени възможности за компенсиране
спадащия резултат, независимо от прилагания управленски модел.
2. Наблюдава се плавно преориентиране на усилията на организацията от
преимуществено насочени към средата на ранните етапи на развитие към
преимуществено насочени навътре към организацията на късните етапи.
3. Основен проблем във времеви план е свързан със загубата на
своеобразна инициативност на управлението и залагане на рутината пред
творчеството.
4. Анализът потвърждава тезата, че проблемът с организационното
стареене е комплексен и се налага комплексен отговор.
Що се касае до моделите за смекчаване и преодоляване на ефектите на
организационно стареене, то може да се твърди, че:
5. Съществуващите модели за смекчаване на ефектите на организационно
стареене и тяхното частично или пълно преодоляване са познати като
управленски практики, с чиято истинска същност, уви, често прилагащите ги
не са запознати.
6. Може да се твърди, че представените модели за смекчаване и
преодоляване на ефектите на организационното стареене са частни и
фокусирани върху конкретни организационни проблеми.
На базата на приведените обобщения се формулират и насоки за
последващото изследване. Изхождайки, от една страна, от частния характер
на моделите за преодоляване ефектите на организационното стареене и
комплексността на проблема с намаляващата резултатност, от друга страна,
следва да се обоснове:
7. Необходимост от синтеза на комплексен модел за преодоляване на
ефектите от стареенето. Основни изисквания към този подход са:
- да адресира факторите, пораждащи спад на организационната
резултатност във времева перспектива;
- да надгражда съществуващите модели и да е съвместим с тях;
- да има комплексен характер;
- да е в обхвата на управлението на организацията, т.е. да е въпрос на
мениджърска политика;
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- да е реалистичен и познат на съществуващите теория и практика с оглед
на лесно възприемане.
Всъщност този подход вече очертан. Доколкото става дума за връщане на
застаряващата организация в етап на растеж или задържане на този етап,
очевидно става въпрос за предприемачество. Именно там се търси и
отговорът на проблема с организационно стареене.
Що се касае за момента на синтезиране на този модел и прилагането му в
организацията, то това е удачно да стане точно там, когато Адизес посочва –
в Юношеството на организацията, т.е. – на заключителните етапи на нейното
ранно развитие
Именно този процес е обект на изследване и синтез в трета част на
дисертацията, представена в трета глава.
ТРЕТА ГЛАВА: „Предприемачеството като инструмент
организационно обновяване“ се състои от следните параграфи:

за

3.1. Обща концепция на предприемачеството.
3.2. Системна перспектива на предприемачеството като инструмент за
организационно обновяване.
3.3. Представяне на моделната организация и процесите в нея от
перспектива на организационното развитие.
3.4. Обобщени изводи от решаването на трета изследователска задача.
В трети раздел на дисертацията се представя решаването на третата
изследователска задача по разкриване на ролята на предприемачеството в
процеса на организационна оптимизация с цел преодоляване на ефектите на
организационно стареене.
Частната теза, отстоявана в тази част на дисертацията е, че
предприемачеството е подходящ инструмент за преодоляване на ефектите на
организационно стареене. В рамките на тази задача се извършва и
представяне на процесите в моделната организация – ВВМУ „Никола Йонков
Вапцаров“ в контекста на организационния жизнен цикъл. Идеята на
представянето е да се постави базата за конкретизация на предлагания в
последващата задача подход в конкретен модел, приложим в организация в
сектора за Национална сигурност.
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Доколкото в заключителната част на втора глава са формулирани ред
изисквания към модела за въвеждането на предприемачеството в
организацията като инструмент за преодоляване на стареенето, който се
представя в четвърта глава, то следва в продължение на анализа при
решаване на втора изследователска задача да се аргументира защо именно
предприемачеството е онзи инструмент, който е приложим. По този начин
моделът се базира на нещо познато като управленска теория и практика –
предприемачеството. Но този път предприемачеството се разглежда в нова
перспектива. Новата интерпретация е, че то, предприемачеството, се
представя като управленски модел, насочен към преодоляване на проблема с
намаляващата организационна резултатност в процеса на развитие на
системите.
Тезата, че предприемачеството е подходящ инструмент за преодоляване
на ефектите на организационно стареене теза се отстоява в следната
последователност:
1. Представя се общата концепция за предприемачеството.
2. Представя се предприемачеството като инструмент за организационно
обновяване.
3. Представя се моделната организация – Висшето военноморско
училище, в контекста на развитие през последното десетилетие с цел
аргументиране на избора на предприемаческия модел като удачен и за
нуждите на поставяне на конкретна основа за необходимата степен на
детайлизация на подхода за интегрирането на предприемачеството във
военнообразователна институция като модел за преодоляване ефектите на
организационно стареене.
В трета глава се представят и два авторски модела.
На първо място това е представянето на етапите на проектния процес с
ползване на модела за последователността на жизнен цикъл на
организациите. По същността си това е адаптиране на модела на Макаров за
нуждите на изследването. То е синтезирано в раздел 3.1. „Обща концепция на
предприемачеството“.
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На второ място това е представянето на предприемачеството като
инструмент за преодоляване на следствията или смекчаване на
проблемите, произтичащи от намаляването на организационната
резултатност като ефект на организационното стареене. Централен
момент в това отношение е разкриването на системната перспектива на
предприемачеството. Това се прави в раздел 3.2. „Предприемачеството като
инструмент за организационно обновяване“.
Изходната позиция на представянето на етапите на проектния процес с
ползване на модела за последователността на жизнен цикъл на
организациите схващането, че реализирането на един проект има своите
начало и край (ограниченост във времето), включва разнородни по същността
си дейности и се характеризира с различна динамика и продължителност на
отделните периоди от изпълнението му. В „Проектный менеджмент“
Макаров сочи, че „окрупнено, жизненият цикъл на проекта може да се
раздели на три основни смислови фази: пред инвестиционна, инвестиционна
и експлоатационна. По-нататъшното разбиване съществено зависи от
спецификата на проекта“. С използване на последователността на жизнен
цикъл на организациите етапите на проектния процес се представят и по
начина, представен на фигура 1.

Изпълнение на
проекта
3

2

4

1

Време

Фигура 1. Представяне на етапите на проектния процес с ползване на
модела за последователността на жизнен цикъл на организациите.
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Първи етап включва дейностите по идентифициране на изявените и
потенциалните потребности във външната среда. Това е етап на генериране
на конкретна идея за нововъведение и иницииране на проекта.
На втори етап протичат по-голяма част от дейностите по проекта формулиране концепцията, на краткосрочните и дългосрочните цели,
определяне на системата от задачи и целевата технология за изпълнението
им, определяне на бюджета, източниците на осигуряването му и на всички
необходими ресурси, като оборудване, техника, материали и пр. Формира се
съставът от специалисти, които ще работят по създаването или
модификацията на продукта (услугата) и се изгражда структурата на проекта.
На втори етап протича системното планиране на проекта. Периодът се
характеризира със силна динамика, наситен е с емоции, желание, ентусиазъм
и неизбежни конфликти – за отговорности и правомощия.
През трети етап работният процес по създаването на иновацията протича
сравнително плавно и като краен резултат е налице конкретен резултат.
Следват процедурите по неговото разпространяване и въведение. Този етап е
най-продължителен като време от жизнения цикъл на иновационния
проектен процес.
Етап четвърти е свързан с затихваща дейност след реализирането на
целите и постепенното разпускане на членовете на работния екип.
Удачно е да се направи допълнение, че по протежение на жизнения цикъл
на проекта е възможно редица фактори да предизвикат преждевременното му
прекратяване. Като такива може да бъдат изброени:
- поставените цели не са съобразени с възможностите на състава на
структурата;
- при определяне на необходимия бюджет не са взети предвид всички
вероятни събития и той е силно подценен като размер;
- не са взети под внимание всички възможни фактори – външни и
вътрешни за организацията, които оказват влияние върху процеса на
проектната реализация;
- прекомерно отлагане във времето на изпълнението на част от дейностите
(неспазване на заложените срокове);
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- допускане на лоша комуникация и задълбочаването на конфликтите
между членовете на проектния екип;
- неизрядно сключени договори и липса на вътрешен финансов одит по
изпълнението им;
- възможно е ситуацията в средата на изпълнение и управление на проекта
да претърпи рязка и неочаквана промяна, което да създаде значим резонанс в
аспектите на системата и прочие.
Очевидна е аналогията между жизнения цикъл на проекта с този на
организациите.
Вторият

авторски

модел

е

свързан

с

представянето

на

предприемачеството като инструмент за преодоляване на следствията
или смекчаване на проблемите, произтичащи от намаляването на
организационната резултатност като ефект на организационното
стареене. За неговото синтезиране етапите на развитие на организацията са
сведени до пет, като зависимостта на организационната резултатност от етапа
на развитие схематично е показана на фигура 2.

Организационна
резултатност

3

4

2
1

1

Етап възникване

2

Етап развитие

3

Етап зрелост

4

Етап упадък

5

Етап разпад

5

Време

Фигура 2. Промяна на организационната резултатност във времева
перспектива
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Проследяването на съдържанието на процеса на организационно стареене
и налагането върху него на процесите, съпътстващи предприемаческата
инициатива позволяват да се направят следните обобщения:
1. На етапа „Възникване“ на практика се наблюдава резултата от
завършването на предходна предприемаческа инициатива. По тази причина
предприемачеството е самото съдържание на етапа, но точно като всички
процеси на този етап предприемачеството е неорганизирано, плод на висок
организационен ентусиазъм.
2. На етапа „Растеж“ е момента за въвеждане на предприемачеството като
традиционен организационен модел. Тук следва да се създаде онзи нюанс в
културата на организацията, който да провокира толерантност и търсене на
предприемачески инициативи на последващите етапи от жизнения цикъл.
3. На етапа „Зрелост“ за предприемачеството може да се каже, че то е
жизненоважно на този етап. То е именно онзи инструмент, който може да
удължи етапа на „Зрелост“ и отложи прехода към „Упадък“. На практика
това е най-подходящото време за стартиране на предприемачески
инициативи.
4. На етапа „Упадък“ предприемачеството вече е жизненоважно. Често то
се налага силово. Това се прави с драстична промяна на ръководството и/или
състава, започване на голяма кампания, свързана със сериозна промяна на
задачи и дори цели и произтичащото преструктуриране.
5. На етап „Разпад“ предприемачеството е закъсняло. То практически
няма шанс. Дори и появили се подобни инициативи бързо затихват.
На базата на тези два модела се изследват и процесите в моделната
организация – ВВМУ, като се ползват данните от емпиричните изследвания,
представени в Приложение 3. На тяхна база, се формира твърдението, че във
висока степен въвеждането на модел за управление на предприемаческата
инициатива е необходим по-скоро за създаване необходимите среда и
условия на преките участници в предприемаческите инициативи (членовете
на преподавателския състав) като възможност за реализиране на творческия
потенциал на академичните звена в подкрепа на основните функции на
училището – образователна, квалификационна и изследователска дейност.
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Тенденциите за промяна на резултатността на ВВМУ сочат, че към
настоящия момент училището определено е навлязло в период на „Зрелост“,
което го прави изключително подходящ обект за ситуиране на модел за
управление на предприемачеството.
Резултатите от решаването на трета изследователска задача се
представят от следните три групи изводи:
Първата група изводи пряко адресират

решаването

на

трета

изследователска задача за разкриване ролята на предприемачеството в
процеса на оптимизация на организацията с цел преодоляване на ефектите на
организационното стареене:
1. Предприемачеството е утвърден модел за оптимизация, който е добре
теоретично застъпен и се прилага широко.
Направеният извод е развит, с оглед извършеното представяне на
предприемачеството в системна перспектива. Разкриването на тази
перспектива на предприемаческия процес позволява да се обобщи, че:
2. Предприемачеството директно адресира точно процесите на загуба на
организационна ефективност чрез насоченост към тяхната причина. Това
прави предприемачеството подходящ инструмент за целите на преодоляване
на ефектите от организационното стареене.
По отношение на приложимостта на предприемачеството към моделната
организация ВВМУ, данните от проведените анкети и интервюта сочат, че:
3. Предприемачеството се прилага в ВВМУ и като цяло има практики и
процедури, които в определена степен регулират процеса.
Втората група изводи е подходящо да формират основни препоръки към
решаването на четвърта изследователска задача, представено в четвърти
раздел на дисертацията.
Първият извод е свързан с необходимостта от формирането на ясна
процедура за управление на предприемаческите инициативи. В частта,
касаеща училището може да се обобщи:
4. Процедурата за управление на предприемаческите инициативи следва
да доведе до ясно осъзнаване на характера му като оптимизационен
инструмент и необходимостта от него.
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Като резултат от анкетите и интервютата може да се обобщи, че освен
факта, че предприемачеството принципно се познава във ВВМУ, то валидно
е и твърдението:
5. Изградената организационна култура в училището, отразена от стила на
работа и отношението към проектните инициативи, създава подходяща
атмосфера за въвеждане на предприемачеството като оптимизационен
инструмент.
Последният извод от тази група актуализира необходимостта от
въвеждането на модел за управление на предприемачеството. От направения
анализ на статистическите данни, описващи процесите във ВВМУ, може да
се заключи, че:
6.

Училището

като

цяло

е

навлязло

в

процес

на

„Зрелост“,

характеризиращ се с установени стойности на функционалните параметри,
чието плавно нарастване е резултат от типичната за етапа „Зрелост“
рутинност. Това е най-подходящият момент за ситуиране на ясна система и
поддържащите я процедури за управление на предприемачеството.
Именно по тази причина предложеният в заключителната четвърта част
на дисертацията модел силно се влияе и отчита спецификата на ВВМУ като
типичен представител на образователна институция в системата за
национална сигурност.
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: „Предприемачески модел на преодоляване на
проблема с намаляващата организационна резултатност във времеви план“
включва следните параграфи:
4.1. Политиката на предприемачеството като активно адресираща средата
и компонентите в нея
4.2. Функционални аспекти на предприемаческите инициативи.
4.3. Структурно-организационен модел, поддържащ предприемачеството.
4.4. Предприемачеството като компонент на организационната култура.
4.5. Обобщени изводи от решаването на четвърта изследователска задача.
В четвърти раздел на дисертацията се представя решаването на третата
изследователска задача по синтезирането на комплексен подход за
смекчаване на ефектите с намаляващата организационна резултатност в
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процеса на развитие на системите. Доколкото наименованието комплексен е
като че малко претенциозно, то следва да се дадат някои пояснения.
Комплексността следва да се разбира като, по-скоро, интегрална
съвкупност на универсалност и многопосочност.
Универсалност, доколкото се цели приложимост към широк кръг
организации. Това налага определена абстракция от частните специфики на
организацията. От друга страна, доколкото въздържането от влизане в
детайли въобще може да се тълкува като повърхностен поглед, то за
конкретните казуси и примери се ползва Военноморско училище. Целта е да
се въведе баланс между необходимата за универсалността абстракция и
важната за демонстрациите на подхода детайлизация.
Многопосочността на подхода цели адресиране на различни аспекти на
управленската практика. Това включва широкия спектър от организационни
аспекти, като: управленската политика, функционалните аспекти, въпросите
на структуриране и организиране, въпросите с организационната култура и
свойства.
В тази част от дисертацията при представяне на резултатите от решаване
на четвърта изследователска задача се отстоява частната теза, че
прилагането на предприемачеството като организационна политика и
свеждането на предприемаческия дух на културологично ниво са успешен
подход за преодоляване на ефектите на важен комплексен проблем като
организационното стареене. Подходът се конкретизира от модел за неговото
прилагане в частна военнообразователна организация – ВВМУ „Никола
Йонков Вапцаров“.
Тази теза и свързаните с нея подходи и модел са представени в следната
последователност:
1. Представена е политиката на предприемачеството като активно
адресираща средата и компонентите в нея.
2. Предложен е модел на функционална база на предприемаческите
инициативи.
3. Предложен е
предприемачеството.

структурно-организационен

модел,

поддържащ
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4. Разгледано е предприемачеството като компонент на организационната
култура и са представени произтичащите от това организационни свойства.
В тази глава са представени и основните авторски модели.
На първо място е синтезираният модел за изследване

на

предприемаческия процес в контекста на средата. Той е развит и
приложен в раздел 4.1. „Политиката на предприемачеството като активно
адресираща средата и компонентите в нея“.
В допълнение в раздел 4.1. „Политиката на предприемачеството като
активно адресираща средата и компонентите в нея“ е предложен вариант
на модификация на „матрицата интерес – влияние на Менделоу“ за
нуждите на изследването, като представеното доразвитие е чрез въвеждане
на негативен интерес по отношение на предприемаческата инициатива.
В раздел 4.2. „Функционални аспекти на предприемаческите инициативи“
е предложен синтезиран модел за планиране на предприемаческа
инициатива. Той е разработен на базата на представения в първа глава
модел на системно планиране и с ползването на редица планиращи модели за
реализиране на метода „дърво на целите“.
Доколкото се преследва комплексен подход по смисъла на адресиране не
само на управленските практики, но и структурни решения, то следващият
авторски модел е вариантът за адаптиране на методологията на PRINCE
2 за нуждите на изграждане на организационна структура за управление
на проекти във военнообразователно учреждение. Това е направено в
раздел
4.3.
„Структурно-организационен
модел,
поддържащ
предприемачеството“.
На базата на модела на Робърт Поясек, представен в „Organization and its
Context“ (Организацията и нейния контекст) и моделът на „Balanced
Scorecard“ (Балансираната система от показатели) на Дейвид Нортън и
Робърт Каплан е разработен адаптиран модел за изследване на
предприемаческия процес в контекста на средата. Синтезираният модел е
представен на фигура 3.
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ИНВЕСТИТОРСКА
ПЕРСПЕКТИВА

ФИНАНСОВА
ПЕРСПЕКТИВА

ПРОЦЕС КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА
ИНИЦИАТИВА

КЛИЕНТСКА
ПЕРСПЕКТИВА

ПЕРСПЕКТИВА НА
ВЪТРЕШНИТЕ ПРОЦЕСИ
И РАСТЕЖА

Фигура 3. Синтезиран модел за изследване на предприемаческия процес в
контекста на средата
В моделът са направени следните изменения по отношение на моделът на
„Балансирана система от показатели“:
1. Във финансовата перспектива са обединени финансовите интереси на
всички заинтересовани (инвеститори, клиенти и на самата организация).
2. В инвеститорската перспектива са обединени и разгледани интересите
на инвеститорите от нефинансов характер.
3. В клиентската перспектива са обединени и разгледани интересите на
потребителите от нефинансов характер.
4. В перспективата на вътрешните процеси и растеж са обединени и
разгледани интересите на организацията и членовете ѝ от нефинансов
характер.
Следващата

авторска

разработка

е

предложеният

вариант

на

модификация на „матрицата интерес – влияние на Менделоу“ за
нуждите на изследването. Класическата матрица е променена по начина,
показан на фигура 4.

Саботиращи

Негативен интерес

Ниско влияние

Възпрепятстващи

Високо влияние
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Създаващи
контекст

Участници
(играчи)

Наблюдатели
(тълпа)

Обекти/
субекти

Нисък интерес

Висок интерес

Фигура 4. Модифицирана матрица „интерес - влияние“ чрез
въвеждането на негативен интерес
Модификацията се изразява във
„Възпрепятстващи“ и „Саботиращи“.

въведените

две

групи

на

Под „Възпрепятстващи“ се има предвид заинтересовани страни,
директно противопоставящи се на инициативата и имащи силно влияние
върху процесите. Тук следва да се отнесат лобистки кръгове в надсистемата,
ориентирани към конкурентни организации.
В определени случаи конкуренцията може да се отнесе също към
категорията на „Възпрепятстващите“ доколкото е възможно да се прибягва
до тактики като открит ценови дъмпинг и подобни. Но доколкото това е
индиректно влияние – чрез формиране на потребителска нагласа, то поподходящо е конкуренцията да се представя като представител на групата на
„Саботиращите“.
В групата на „Саботиращите“ се включват всички с негативни нагласи,
но слаби или индиректни възможности за въздействие. Доколкото на въпроса
с конкуренцията е обърнато внимание, то тук се включват две специфични
групи.
Първата е групата на потребители и/или „Наблюдатели“, които по
някаква причина са негативно настроени.
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Другата група са хора надсистемата или вътре в организацията,
реализираща предприемаческата инициатива, които по някаква причина са
останали встрани от инициативата и/или виждат в нея заплаха.
Описаните два модела (за изследване на предприемаческия процес в
контекста на средата и вариант на модификация на „матрицата интерес –
влияние на Менделоу“ за нуждите на изследването) са разгледани в
контекста на средата на моделната организация ВВМУ.
Третият авторски модел е синтезираният модел за планиране на
предприемаческа инициатива. Той е развит на база на:
- „Аштридж модел на мисията“ на Кемпел и Юнг, представен в „Creating
a Sense of Mission. Long Range Planning“ (Създавйки усещане за мисия.
Дългосрочно планиране);
- популярната техника на „дърво на целите“;
- моделът на „Балансирана система от показатели“;
- декомпозицията на функцията в последователност на системния анализ.
Моделът предвижда следната последователност:
1. Дефиниране (актуализиране) на мисията.
2. Дефиниране (актуализиране) на визията.
3. Дефиниране (актуализиране) на целите по перспективи: инвеститорска
перспектива, клиентска перспектива, финансова перспектива и перспектива
на вътрешните процеси и растежа.
4. Дефиниране (актуализиране) на очакваните резултати от достигане на
целите – резултати от тип outcomes.
5. Проверка за съответствие между визията и резултатите от тип outcomes.
При несъответствие – преосмисляне на целите и резултатите от достигането
им. Итеративният цикъл се повтаря до достигане на съответствие.
6. Разработване на целеви стратегии за достигане на целите – дефиниране
на задачи.
7. Дефиниране на очакваните резултати от изпълнението на задачите резултати от типа outputs.
8. Проверка за съответствие между резултатите от тип outcomes и
резултатите от типа outputs. При несъответствие – преосмисляне на задачите
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и резултатите от изпълнението им. Итеративният цикъл се повтаря до
достигане на съответствие.
9. Разработване на планове с включени дейности за изпълнение на
задачите.
10. Оределяне на резултатите от изпълнението на дейностите – резултати
от типа deliverables.
11. Формиране на работни пакети от дейности.
12. Създаване на организация за изпълнение на проектната инициатива.
13. Разработване на план за изпълнение на проектната инициатива.
Следва да се посочи, че предложеният модел е отворен за ползване на
различни конкретни техники на етапите си и представлява логически процес
на планиране на предприемаческа инициатива.
Последният
методологията

авторски
на

принос

PRINCE

2

организационна структура за
военнообразователно учреждение.

е

вариантът

за

адаптиране

на

нуждите

на

изграждане

на

управление

на

проекти

във

за

Схематично моделът е представен на фигура 5. Той е разработен с
отчитане на спецификата на моделната организация ВВМУ и е открит за
модифициране за нуждите на проектните инициативи.
На базата на проведеното изследване и предложените модели в
четвърта глава и изпълнението на четвърта изследователска задача е
синтезиран комплексен подход за смекчаване на ефектите с намаляващата
организационна резултатност в процеса на развитие на системите.
Удачно е още веднъж да се посочи, че комплексността следва да се
разбира като, по-скоро, интегрална съвкупност на универсалност и
многопосочност.
Подходът е конкретизиран с модел за прилагане ма предприемачеството
във военнообразователно учреждение.
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назначен със
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ЛЕГЕНДА:

Нещатна структура
Щатна структура

Фигура 5. Примерна организация на управление и осигуряване на
предприемачески инициативи във военнообразователна организация
Изводите, които следва да се направят са пряко свързани с посочения
подход. В сила са следните обобщения:
1. Подходът изцяло се съобразява с формулираните в заключителната част
на втори раздел изисквания към модела, а именно:
- адресира факторите, пораждащи спад на организационната резултатност
във времева перспектива;
- надгражда съществуващите модели и е съвместим с тях;
- има комплексен характер;
- намира се в обхвата на управлението на организацията, т.е. въпрос е на
мениджърска политика;
- моделът може да се твърди, че е реалистичен и познат на
съществуващите теория и практика с оглед на лесно възприемане.
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2. Разглеждането на предприемачеството като управленски модел,
насочен към преодоляване на проблема с намаляващата организационна
резултатност в процеса на развитие на системите е подходяща база за
синтезиране на модел за смекчаване на ефектите с намаляващата
организационна резултатност.
3. Налага се тезата, че прилагането на предприемачеството като
организационна политика и свеждането на предприемаческия дух на
културологично ниво са успешен подход за преодоляване на ефектите на
организационно стареене.
4. Удачността на реализирания подход позволява да се синтезират
приложни модели за реализиране на управленски практики в интерес на
ползването на предприемачеството като подход за преодоляване на ефектите
на организационно стареене.
В обобщение може да се твърди, че изследователската теза е защитена
и е предложен подход за преодоляване на ефектите на организационно
стареене.
В заключителната част на дисертацията са представени основните
моменти от изпълнението на дисертационното изследване.
В изпълнение на задачата по разкриване на проблематиката на
организационните теории в исторически контекст – първа изследователска
задача, основното предизвикателство се оформи като необходимостта от
синтезиране на ясен и надежден модел за систематизация на многообразието
от теории в исторически и предметен план. Изходната точка за преодоляване
на това предизвикателство бе от една страна частната теза, че
организационните теории в исторически контекст винаги са били насочени
към решаването на практикоориентираните въпроси, произтичащи от
организационното функциониране на конкретния исторически етап, а от
друга – прилагането на сравнително новият „инструмент“ на организационно
изследване – системният подход. Именно на базата на тези подходи се
разкри, че:
1. В дълъг исторически период съществена характеристика на
организационните теории винаги е била своеобразната им насоченост
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„навътре“ към организацията, като този недостатък се преодолява във висока
с навлизането на системния подход към организациите.
2. Важен и общовалиден за всички организации проблем е проблемът на
организационното стареене.
По смисъла на тези констатации може да се твърди, че първата задача на
изследването е по преобладаващо декомпозиционна и изпълнява ролята на
литературен обзор на проблематиката на организационното познание.
Именно формулираните изводи и най-вече вторият извод предопределят
последващото изследване. В неговия фокус се намира въпросът с разкриване
на механизма на намаляваща организационна ефективност и изследване на
приложимостта на моделите за смекчаване на ефектите от този процес - втора
изследователска задача.
Тази задача е по същността си аналитична и се изпълнява чрез анализ на
теоретичните разработки, разглеждащи организационното функциониране
във времева перспектива, като допълнително се изследват моделите за
преодоляване или смекчаване на ефектите от организационното стареене.
Основните изводи, които се формират са:
3. Проблемът с организационното стареене е важен и добре познат. Той се
адресира от множество управленски техники, които за съжаление често се
прилагат неосъзнато.
4. Основен проблем във времеви план е свързан със загубата на
своеобразна инициативност на управлението и залагане на рутината пред
творчеството. При това настъпва цялостна промяна на организационния
облик и поведение. Всичко това налага комплексен модел за преодоляване на
ефектите от стареенето.
Основно предизвикателство за изследването при решаване на втора
изследователска задача се явява формулирането на стойностни препоръки
към синтезната част на изследването, представена в четвърти раздел на
дисертацията. Ключовият момент за изследването в тази част се явява
позоваването на предприемачеството като необходимата насока, техника и
дух за преодоляване на проблеми, свързани с организационното стареене.
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Доколкото разкриването на същността на предприемачеството е важно, то
тази аналитична дейност е заложена в трета изследователска задача по
разкриване на ролята на предприемачеството в процеса на организационна
оптимизация с цел преодоляване на ефектите на организационно стареене.
Като цяло в този раздел предприемачеството се „налага“ върху процеса на
организационно развитие за да се проследи как неговите резултати могат да
допринесат за преодоляване на ефектите от стареене на организацията. За
целта се ползва системната перспектива на процесите на стареене и на
предприемачество. Налага се основният извод, че:
5. Предприемачеството директно адресира точно онези процеси на
стареене, водещи до загуба на организационна ефективност чрез насоченост
към тяхната причина. Това прави предприемачеството е подходящ
инструмент за преодоляване на ефектите на организационно стареене.
В рамките на трета изследователска задача се извършва и представяне на
процесите в моделната организация – ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ в
контекста на организационния жизнен цикъл. Идеята на представянето е да
се постави базата за конкретизация на предлагания в последващата задача
подход в конкретен модел, приложим в организация в сектора за Национална
сигурност. Подходящо е да се формулира и следният извод:
6. Количествените показатели, описващи резултатите от процесите в
училището, напълно потвърждават вече представената теза за удачността на
предприемаческия модел като инструмент за преодоляване на ефектите на
организационно стареене.
Така формулираните изводи позволяват да се премине към решаването на
четвърта изследователска задача по синтезирането на комплексен подход за
смекчаване на ефектите с намаляващата организационна резултатност в
процеса на развитие. Синтезният характер на изследователската задача е
очевиден. В изпълнение на тази задача се предлага подход за смекчаване на
ефектите с намаляващата организационна резултатност. Може да се твърди,
че този подход е във висока степен универсален, доколкото е приложим към
широк кръг организации. От друга страна подходът може да се определи като
многопосочен, доколкото адресира различни аспекти на управленската
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практика, включващи широкия спектър от организационни аспекти, като:
управленската политика, функционалните аспекти, въпросите на
структуриране и организиране, въпросите с организационната култура и
свойства. Подходът е конкретизиран в модел за прилагането му във
военнообразователна институция – Висшето военноморско училище.
Основният извод, който се налага е, че:
7. Прилагането на предприемачеството като организационна политика и
свеждането на предприемаческия дух на културологично ниво са успешен
подход за преодоляване на ефектите на организационно стареене.
В рамките на изпълнение на трета изследователска задача са ползвани и
редица авторски модели, които могат да се ползват за приложно ориентирани
научни приноси. Такива са:
1. Представянето на етапите на проектния процес с ползване на модела за
последователността на жизнен цикъл на организациите. По същността си
това е адаптиране на модела на Макаров за нуждите на изследването.
2. Представянето на предприемачеството като инструмент

за

преодоляване на следствията или смекчаване на проблемите, произтичащи от
намаляването на организационната резултатност като ефект на
организационното стареене. Централен момент в това отношение е
разкриването на системната перспектива на предприемачеството.
3. Синтезиран е модел за изследване на предприемаческия процес в
контекста на средата.
4. Предложен е вариант на модификация на „матрицата интерес – влияние
на Менделоу“ за нуждите на изследването, като представеното доразвитие е
чрез въвеждане на негативен интерес по отношение на предприемаческата
инициатива.
5. Предложен е синтезиран модел за планиране на предприемаческа
инициатива. Той е разработен на базата на модела на системно планиране и с
ползването на редица планиращи модели за реализиране на метода „дърво на
целите“.
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6. Предложен е модел за адаптиране на методологията на PRINCE 2 за
нуждите на изграждане на организационна структура за управление на
проекти във военнообразователно учреждение.
Формулираните изводи и разработените приложно ориентирани модели
дават основание да се твърди, че изследователската теза е доказана и
системният подход към организациите е подходящата основа за
интерпретация на предприемачеството и иновациите като инструмент за
организационна оптимизация.
Основните научни приноси в резултат на изследването могат да се
формулират като:
1. Внасяне на

дълбочина

в

познанието

на

проблематиката

на

намаляващата организационна ефективност във времева перспектива.
2. Интерпретацията на предприемачеството в организациите като
инструмент за организационна оптимизация.
3. Прилагането на системния подход като интегриращ механизъм на
различни школи на организационното познание.
В обобщение е подходящо да се формулират перспективи за последващи
изследвания.
На

първо

място

това

е

направлението

на

интегриране

на

предприемачество и иновациите в организационната култура на
организацията. Дисертацията е ограничена само до разкриване на основните
моменти за това, както и позоваване на съществуващи техники.
На следващо място това е разработването на интегрален подход за
управление на процеса на намаляваща организационна ефективност, в който
са интегрирани всички познати управленски модели.
И не на последно място е сферата на изследване на зависимостта между
адаптационния процес и организационното стареене.
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Дисертационният труд се подкрепя от четири приложения, оформени в
отделен том.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Еволюция на школите за управление и класификация
на организационното познание в националната школа. Включва следните
параграфи:
1.
2.

Класически подход към управлението.
Школа
на
човешките
отношения.

Поведенческа

(бихейвиористична) школа.
3.
Школа на количествените методи.
4.

Процесен подход.

5.
6.

Системен подход.
Кибернетичен подход.

7.
8.

Емпирична школа.
Ситуационен подход.

В приложението се представят накратко съвременната национална школа
на организационното познание.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Теории за жизнен цикъл на организациите.
В приложението са представени теориите за жизнен цикъл на Даунс
(Downs); Липит и Шмидт (Lippit, Scmidt); Ливехуд (Liverhud); Скотт (Scott);
Грейнър (Grainer); Торберт (Tornbert); Лиден (Lyden); Кац и Кан (Katz, Kahn);
Кимбърли (Kimberly); Куин и К. Камерън; Милър и Фризен (Miller, Friesen);
Фламхолц (Flamholtz); Лапигин (Лапыгин); Коротков; Лестер, Парнелл и
Каррагер (Lester, Parnell, Carraher); Мироненко и Тереханов; Емелянов и
Поварницина; Агарони, Фалк и Иехуда (Aharony, Falk, Yehuda).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изследване на аспекти от организационната специфика.
Включва следните анекси:
Анекс 1 към Приложение 3. Въпросник за изследване на аспекти от
организационната специфика.
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Анекс 2 към Приложение 3. Отговори на въпросите от проведената
анкета.
Анекс 3 към Приложение 3. Тематичен лист за провеждане на интервю.
Анекс 4 към Приложение 3. Обобщени резултати от провеждането на
интервю.
Анекс 5 към Приложение 3. Статистически данни за различни
функционални показатели на ВВМУ.
Приложението съдържа резултатите от емпирични изследвания за
нуждите на дисертационен труд на тема „Предприемачеството и иновациите
като инструмент за организационна оптимизация“. В приложението са
представени само резултатите по различни индикатори, а анализът им се
представя в дисертацията в рамките на разделите, които те касаят.
Извършени са следните емпирични изследвания:
1. Анкета със служители от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за определяне
аспекти от организационната специфика на училището, свързани най-вече с
отделни характеристики с цел изясняване на следните въпроси:
- прилагани модели и технологии за управление, имащи отношение към
начина на вземане на решения;
- изясняване на степента на ползване на установени процедури в
ежедневната дейност;
- разкриване степента на участие в проектни инициативи, както и модела
на това участие;
- валидност на отделни твърдения, свързани със степента на развитие на
организацията за нуждите на съотнасяне към определени етапи на
предложения в дисертацията жизнен цикъл.
2. Интервю с ръководители на административни структури за разкриване
на организационни характеристики, свързани с:
- източник на експертиза, подкрепящ изпълнението на ръководни
функции;
- прилагането на установени модели за управление на предприемачески
инициативи;
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- модел на организиране на взаимодействието между различни структури;
- други въпроси, повдигнати в контекста на интервюто.
3. Сбор на емпирични данни, описващи резултатите от различни аспекти
на дейността на Висшето военноморско училище. Събрани са данни:
- рейтинговата система;
- финансови процеси във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
- учебен процес;
- научноизследователска дейност;
- състояние на академичния състав.
4. Сбор на емпирични данни от други източници. Тук попадат данните от
обобщения анализ на различни анкети, проведени във ВВМУ с обучаемите.
Данните са събрани с любезното съдействие на ръководителите и
служителите от финансова служба, личен състав, учебен отдел и научна
секция. Следва да се посочи, че поради предаването на стари документи към
централен архив, голяма част от данните се базират на запазени извадки в
документи като акредитационни доклади, финансови отчети, справки,
подготвяни през минали години и други подобни източници.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Таблично представяне на задачи и дейности.
Приложението представя вариант на таблично разписването на задачите и
дейностите по тяхното изпълнение за целите на проектна инициатива.
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IІІ. Справка за по–съществени приносни моменти в дисертационния
труд

Научни приноси:
1. Внасяне на дълбочина в познанието на проблематиката на
намаляващата организационна ефективност във времева перспектива.
2. Интерпретацията на предприемачеството в организациите като
инструмент за организационна оптимизация.
3. Прилагането на системния подход като интегриращ механизъм на
различни школи на организационното познание.

Научно – приложни приноси:
1. Представянето на етапите на проектния процес с ползване на модела
за последователността на жизнен цикъл на организациите. По същността си
това е адаптиране на модела на Макаров за нуждите на изследването.
2.

Представянето

на

предприемачеството

като

инструмент

за

преодоляване на следствията или смекчаване на проблемите, произтичащи от
намаляването

на

организационната

резултатност

като

ефект

на

организационното стареене. Централен момент в това отношение е
разкриването на системната перспектива на предприемачеството.
3. Синтезиран е модел за изследване на предприемаческия процес в
контекста на средата.
4. Предложен е вариант на модификация на „матрицата интерес –
влияние на Менделоу“ за нуждите на изследването, като представеното
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доразвитие е чрез въвеждане на негативен интерес по отношение на
предприемаческата инициатива.
5. Предложен е синтезиран модел за планиране на предприемаческа
инициатива. Той е разработен на базата на модела на системно планиране и с
ползването на редица планиращи модели за реализиране на метода „дърво на
целите“.
6. Предложен е модел за адаптиране на методологията на PRINCE 2 за
нуждите на изграждане на организационна структура за управление на
проекти във военнообразователно учреждение.
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ІV. Възможности за развитие
Предложените в дисертацията модели са напълно приложими за
внедряване във военнообразователни учреждения, а след кратко адаптиране
могат да се прилагат и във невоенни висши и изследователски заведения.
Формулирани са и перспективи за последващи изследвания.
На

първо

предприемачество

място
и

това

е

иновациите

направлението
в

на

интегриране

организационната

култура

на
на

организацията. Дисертацията е ограничена само до разкриване на основните
моменти за това, както и позоваване на съществуващи техники.
На следващо място това е разработването на интегрален подход за
управление на процеса на намаляваща организационна ефективност, в който
са интегрирани всички познати управленски модели.
И не на последно място е сферата на изследване на зависимостта
между адаптационния процес и организационното стареене.
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