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РЕЦЕНЗИЯ
от
Храбър”

проф. д ик н Христо Маринов Иванов ВСУ „Черноризец

за дисертационния труд на доц. д-р ВЛАДИМИР ГРИГОРИЕВИЧ САЕНКО
на тема „ИНОВАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНИЯ БИЗНЕС В УКРАЙНА”

представен за придобиване на научна степен „доктор на науките”
научно направление 3. 7 „Администрация и управление”
докторска програма „Организация и управление извън сферата
на материалното производство“
Авторът на дисертационния труд притежава научна степен «кандидат
на науките по физическо възпитание и спорт», звание «доцент», спортно
звание «международен майстор на спорта по карате», квалификация
«международен съдия по киокушин карате», притежава черен пояс (3-и
дан) и звание «сенсей», работи на длъжност доцент към катедра
Олимпийски и професионален спорт на Учебно-научния Институт за
физическо възпитание и спорт в Луганския национален университет
„Тарас Шевченко“ (г. Старобелск, Украйна).
1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
Икономическите отношения в областта на физическата култура,
спорта и спортната индустрия на Украйна, които са в основата на
разработката, от 1991 г. насам са претърпели съществени изменения.
Публикуваните научни разработки по проблемите с иновационното
управление на процесите в спортния бизнес, показват че този проблем
придобива широка теоретична обосновка, научно признание, практическо
значение и приложение. В управлението на бизнеса и за организацията на
по-високо ниво на ефективността бяха привлечени спортни предприемачи,
мениджъри и управители от ново поколение, притежаващи съвременен
инструментариум.
Научно-приложното значение на анализирания проблем се състои в
адекватното и съдържателно изпълнение на физическото развитие на
човека. То отговаря на изискванията за физическа способност, наличие на
множество нерешени въпроси по организационното и методическо
осигуряване, провеждането на процесите в схемата за иновационно
управление с мобилизация на ресурсите за спортния бизнес.
Актуалността на дисертационната тема се състои в това, че
физическата култура и спортът в икономическата среда представляват
един от най-важните фактори за поддържане на работоспособността,
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опазването на човешкото здраве, утвърждаването на неговата култура,
способност за общуване, активното оползотворяване на свободното време
и продуктивна подготовка за пълноценна дейност.
Направените в съответните раздели изводи смятам, че са удачни,
макар и раздробени. Приложими са и с необходимия ефект за подобряване
на състоянието на иновационното управление на спортния бизнес в
Украйна.
2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд
Дисертацията се състои от увод, четири глави, включващи 20 точки,
заключение, научни приноси от резултатите от изследването, библиография и
приложения. Трудът съдържа 38 фигури, 14 таблици, 27 модели и формули,
17 приложения (106 стр.). Трудът съдържа 514 страници (370 страници –
основен текст). Списъкът на използваните литературни източници съдържа
404 заглавия на български, полски, руски, украински и английски език.
Изследователският проблем е обоснован от отхвърлянето на
тоталитарната командно-административна система на производство и
заместването и с пазарно усвояване и разпределение на продуктите и
услугите в Украйна.
Предмет на изследването представлява процесът на иновационно
управление на спортния бизнес в условията на преустройство на
обществото, икономиката и производствената структура на икономиката
на Украйна;
Обектът на изследването е представен чрез структурата на
дейността по обслужване на спортният бизнес и иновациите, състоящ се в
избора на ефективна физическа система, осигуряваща развитието на нови
качества и свойства на производствената сила.
Целта на дисертационния труд е представена в комплексното развитие
на научно-методическите постановки за иновационно управление на
спортния бизнес в трансформационните среда на икономиката на Украйна.
Научно-изследователски задачи са:
1.Изучаване на историческия опит в развитието и усложняването на
отношенията в обществената производствена среда;
2.Разкриване на методическите послания за превръщане на човека от
обществена производителна сила в обслужващата дейността на пазара в
Украйна;
3.Обосноваване на формите за взаимодействие между бизнеса и
иновациите;
4.Изработване на метод за формиране на среда за физическо развитие
на личността;
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5.Разработване на способ и класификация за иновационно управление
на продуктите на спортния бизнес;
6.Предлагане на технологични основи за избор на най-ефективните
системи, способи или схеми за физическо развитие на личността;
7.Обосновка
на
концептуалните,
методически,
научни,
организационни и технологични препоръки за прилагане на системата за
физическа подготовка;
8.Изработване на методически подход към регистрацията на
иновационното движение в изкуствената среда на спортния бизнес.
Авторска теза предполага създаването на условия за утвърждаване
на спортния бизнес и иновационно управление в областта на развитието на
физическата и мисловна способност на човека, които подпомагат за
попълването на икономиката с работна сила с нови качества.
Методология на изследването
За постигане на резултатите от изследването са използвани:
-общонаучни методи за провеждане на изследвания;
-общонаучни методи с общометодологическо предназначение;
-специални методи и подходи за отразяване и логическо възприятие
на процесите;
-методи и способи за решаване на фрагментарни задачи.
Ограничителните условия са:
Теоретичният анализ се ограничава от:
-Обяснението и тълкуването на отделните общи положения;
-Детайлно изучаване на маркетинговите и предприемачески
проблеми;
-Разработването на препоръки за усилване на участието на държавата
в управлението на спортните мероприятия.
Приложените изследвания са ограничени от:
-системата на източното бойно изкуство киокушинкай карате,
притежаваща доказателства за всеобхватна и универсална физическа
култура и изучаване на иновациите в организационната среда на
семейството на бойните изкуства, радващи се на световно призвание,
включени в спортния бизнес и съгласувани по редица специфични
особености и преимущества, свойствени за други системи за физическото
развитие на човека и комплекси от упражнения за укрепването на неговото
здраве;
-разработването на метода за реализация на технологичното
взаимодействие между участниците в тренировъчния процес за развитие
на физическите и мисловните способности на човека и способа за
управление на ефективността на движението;
- инструментариума за иновационно управление.
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Липсва част от обхвата на изследването. Даден е само времевия
хоризонт на изследването, които е от 2009 г. до 2016 г. Липсва обхвата,
както в теоретичен, така и в пространствен вид.
3.
Характеристика на научните и научно-приложните
приноси в дисертационния труд. Достоверност на материала
Иновационното управление на процесите в спортния бизнес в
Украйна е твърде усложнен. В процеса са включени икономическите
проблеми подложени на особено динамични, интензивни, организационни
и структурни преобразувания, провеждани по държавни програми. В тази
връзка смятам, че:
Научните приноси са:
1.Относно новия методологически подход към избора на ефективна
система за развитие на физическите и мисловни свойства на личността.
2.Изясняването на методологическите принципи за системна оценка
на проблемите, засягащи иновационното управление на физическата
система за развитие;
3.Анализирането на комплексът от методи за спортния бизнес и
иновационното управление;
4.Изясняването на комплексът от икономически методи и решения за
функционалното предназначение относно иновационните постановки за
управление, които са позволили активирането на изследваната реализация.
Научно-приложните приноси са:
1. Установяването на причинно-следствените връзки в обслужващата
дейност в непроизводствената сфера на услугите;
2. Обосноваването на постановката за адресиране на прагматическата
необходимост от привличане на ефективна система за физическо
възпитание и развитие на човека;
3. Аргументиране на въвеждането в обръщение от териториите на
европейските държави на семейството на източните бойни изкуства;
4. Въвеждане на функционална зависимост на успешността на
спортния бизнес от системно осигурявани, личностни характеристики с
висока стойност;
5. Разработване на система на отношения в средата на физическото
развитие, усъвършенстването и укрепването на здравето на личността за
приемане на източното бойно изкуство киокушинкай карате.
6. Проверена е методическата и тренировъчна програма за системно
развитие на човека по избрана схема на създаване, организация и
реализация.
Предполагам, че всички приноси са достоверни, тъй като и
резултатите в изследователският труд го доказват.
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4.
Оценка на
дисертационния труд

научните

резултати

и

приносите

на

Оценката на научните резултати се основава на редица зависимости и
тенденции, методически подходи и концептуални уточнения, които са
установени в дисертацията на основата на иновационното управление. Те
могат да бъдат представени по следния начин:
1. В дисертационния труд е осъществен преход от общите условия за
развитие на бизнеса и иновационното управление към неговата
функционална форма, каквато се явяват спортната дейност, физическото и
мисловно развитие на човека;
2. Икономическата среда се запълва с повече видове дейности, които
претендират да заемат мястото на производител и фактор за
икономическия растеж и производителна сила на обществото;
3. Методическият момент в постановките, предложенията и
препоръките се обосновава чрез подреждане на доказателствена основа по
собствена методика в областта на избора на вида физическа подготовка и
развитие на човека, основаващи се на особеностите и преимуществата на
източното бойно изкуство киокушинкай карате и ефективното използване
на кумулативния резултат.
4. Като момент на научно-практическата ценност на дисертацията се
явяват условията за реализация на физическите и мисловни способности в
обслужващите дейности в непроизводствената сфера на услугите, където
личността се превръща в обществена производителна сила.
Приносите се основават на:
1. В постиндустриалното общество спортният бизнес заема своето
място в сферата на услугите;
2. Методически момент за приложните ценности се явява
постановката за привеждане в действие труда, получаващ признание като
обществена производителна сила;
3. Приложните условия за възприемане в спортния бизнес се
потвърждават от прираста на функционалните показатели за физическото
и мисловно развитие на човека.
Определено смятам, че в дисертационният труд са получени
резултати и приноси относно:
-Собствена разработка въз основа на резултатите от изследванията;
-Собствена разработка въз основа на изчисления;
Допускам, че научните и научно-приложните приноси са оригинална
авторова разработка, а практическите приноси трябва да са изпълнени чрез
посредничеството на приложената методология и методи.
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5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството
Основните постановки и резултати от дисертационния труд са
публикувани в 64 научни труда с общ обем 180,67 п.л., в това число
5 монографии с обем 78,26 п.л., 15 научни статии във водещи издания,
рецензирани в базите с международни препратки (от тях 3 статии
в SCOPUS), 22 статии в научни издания в списъка на ВАК на Украйна,
19 статии в други научни издания, 3 учебни пособия в обем 72,16 п.л.
Предполагам, че авторството на дисертационният труд е лично дело
на дисертанта, което той изрично го декларира.
6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта
Литературната осведоменост на докторанта е разнообразна. В
изследваните постановки предложени от него се използват самостоятелно
придобити данни.
Разделите на дисертационния труд завършват с обобщения и изводи,
които отговарят на съдържанието на дадените постановки. Изводите са
насочени към ефективността и ефикасността на иновационното управление
на спортния бизнес в Украйна.
Убеден съм в творческото, добросъвестно, компетентно и точно
използване на литературните и електронни източници по поднесеният ни
проблем. Установих, че автора е оценил и творчески е приложил част от
идеите на други автори като ги е насочила към изследвания проблем и въз
основа на тях е изградила собствен стил на поднасяне на материала.
7.Оценка за автореферата
Установих, че са спазени изискванията за съответствие на
автореферата на дисертационното изследване. Отразени са направените от
автора изследвания. В общата характеристика е представена актуалността
на изследвания проблем, целите и задачите. Дисертацията се състои от
четири глави, които обхващат 514 страници от които основен текст е от
370 страници.
В автореферата съдържанието на дисертационния труд е подробно
описано. Накрая на всяка глава са представени обобщения, изводи и
практически препоръки направени от дисертанта.
Определено смятам, че основните положения и научните приноси
поднесени ни от дисертанта успешно са защитени в представеният ни
дисертационен труд.
8.Критични бележки
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Изводите след съответните глави са прекалено раздробени, а някои
от тях са констатации, а не изводи. Те могат да се обединят и групират и
така да се получи наистина нещо наукообразно;
Препоръчам на дисертанта последната или последните глави да
завършат вместо с изводи с практически препоръки, добри практики или
практически насоки.
Удачно е в по-нататъшните си разработки да използва по-обширно
базата данни, като ги сподели и с други изследователи;
Трудно се забелязват авторовите препоръки за конкретните стъпки
при изграждане на модел на развитие.
В бъдещите си научни трудове е добре да направи по-смели,
авангардни обобщения и практически препоръки за промени в
законодателството.
9.Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът
счита, че следва да вземе отношение
Не познавам дисертанта. Запознат съм само с Дисертационният му
труд и Автореферата. Липсва информация относно впечатления от други
автори, както и по други въпроси, тъй като те не са ни предоставени.
10.Заключение
В заключение смятам, че качествата на кандидатката за „доктор на
науките” на дисертационния труд доц. д-р ВЛАДИМИР ГРИГОРИЕВИЧ
САЕНКО са неоспорими. Той ме убеди, че е придобил необходимите
знания и опит самостоятелно да формулира, изследва, оценява и анализира
научни и научно-приложни проблеми и да предлага обосновани решения.
На основание на чл. 6 ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав в
Република България и чл. 27 от Правилник за прилагане на Закона за
развитие на академичния състав в Република България, представеният ми
за рецензия дисертационен труд с автор доц. д-р ВЛАДИМИР
ГРИГОРИЕВИЧ САЕНКО констатирам, че представлява задълбочено и
самостоятелно научно изследване с научнo-приложни резултати и
отговаря на изискванията за придобиване на научна степен “доктор на
науките”.
Варна, 27.06.2017 г.

Проф. д н Христо Иванов

