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Монографията „Възможности за ефективно управление на организационни кризи“ има
теоретико-практическа насоченост. Авторката – д-р Даниела Йорданова, главен асистент в катед
ра „Стопанско управление“ при Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – си
поставя за цел на изследването да представи теоретичните постижения при управлението на
организационните кризи, методиката на управление на кризи в организациите и диагностиката
за превенция от несъстоятелност. Научното изследване е структурирано в увод, четири глави,
заключение и списък на използваната литература и е в обем от 262 страници. За онагледяване и
по-голяма пълнота на изложението са обособени приложения.
Изданието има приложимост най-малко в три насоки:
Първо, съдейства за усвояване на основни и допълнителни теоретични знания от студенти
те, които изучават учебната дисциплина „Управление на кризи“, като целта е след това тези знания да прераснат в практически умения и компетентности.
Второ, може да бъде основа при обучението на студенти и по други учебни дисциплини.
Трето, изследваните проблеми са полезни и за хора от практиката, които в своята работа непрекъснато се сблъскват с проблеми от съвременната реалност. Нещо повече, авторовите изводи
и препоръки в определена степен ще ги подтикнат към стратегическо мислене и поведение, което
е едно от най-важните условия за ефективното управление от гледна точка на настоящето, а още
повече и от позициите на бъдещето.
Разработката е изключително актуална и навременна. Структурата и съдържанието на моно
графията „Възможности за ефективно управление на организационни кризи“ дават основание да
твърдя, че тя е добре балансирана по отношение на теория и практика. Внимателният прочит на
съдържанието затвърждава личното ми мнение, че д-р Даниела Йорданова поднася на читателите
материала в оригинална форма и съдържание, които съответстват на съвременните изисквания за
написване на монография, а стилът на изложението е стегнат, ясен и достъпен.
Монографичният труд е разработен професионално, демонстрира знанията, уменията и
компетентностите на автора. Актуалността на изследваната проблематика ще запълни в определена степен „белите полета“ при изясняването на тази научна област. Авторката акцентира върху
съвременните теоретични и приложни проблеми в тази област. Научното и научно-приложното
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ниво на изследването са високи и съответстват на настоящите постижения в тази област у нас и
в развитите страни. Съдържанието на разработката е представено достъпно и логично. Трудът
представлява интерес за специалистите, хората от научната сфера и от практиката, т.е. за широка
та читателска аудитория. На студентите ще даде необходимите знания, които по-късно да прераснат в умения. Издаването на такъв тип монографично изследване задоволява потребностите от
подобен вид литература.
В заключение ще кажа, че монографията „Възможности за ефективно управление на орга
низационни кризи“ притежава необходимите качества, напълно отговаря на изискванията за науч
но издание, по съвременен начин интерпретира актуалната тема за управление на кризите в организациите и е сериозна заявка за следващите публикации и научните дирения на д-р Даниела
Йорданова.
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