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1. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния
труд проблем.
Предложеният дисертационен труд разглежда сериозни въпроси,
ненамерили или получили отчасти отговор и решение в известната към
момента научна литература за формиране на спортния бизнес в държави с
преходна пазарна икономика. Процесите на прехода в общественополитическото и икономическо развитие на всяка държава рефлектира и
върху развитието и на човешкия индивид. Развитието на физическите
способности

на

човека

е

едно

от

най-важните

направления

на

икономическата политика за възпроизвеждане на производителните сили на
ново качество на икономиката в пост-индустриалното общество, което на
този етап на икономическо развитие в Украйна изисква глобализация и
трансформация на преходната пазарна среда. Определен по този начин,
периметърът на авторовия анализ обхваща редица теоретични и конкретноисторически проблеми, свързани с икономическите отношения в областта на
физическата култура, спорта и спортната индустрия на Украйна, които са
претърпели значителни промени относно административната система за
дистрибуция и управление на спортния бизнес. Управлението на спортния
бизнес изисква промяна в организацията на по-високо ниво на ефективност
от участващите в този сектор страни, като спортни предприемачи,
мениджъри,

стопански

ръководители,

обществени

неправителствени

организации, фондации и др.
2. Характеристика и структура на дисертационния труд
Представеният за обсъждане дисертационен труд в обем от 514
страници сегментира, както следва:


370 страници са основен текст, състоящ се от въведение, четири

раздела, заключение, научно приложение на резултатите от изследванията,
епилог – научно-образователни положения на дисертацията. Основните
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раздели

включват

отделни

подраздели,

които

водят

до

конкретни

заключения. Основният текст съдържа 38 фигури, 14 таблици, 27 модела и
формули;


38 страници са библиография, като списъкът на използваната

литература включва 404 източника на български, полски, руски, украински и
английски език;


105 страници са със 17 приложения към дисертацията.

Авторовата

теза

е

изразена

в

контекста

на

обществено

-

икономическите процеси при прехода на Украйна, като пост-индустриална
държава. Според автора всички дейности в условията на недостиг на
материални и финансови ресурси, създават предпоставки за приоритетно
развитие на бизнес услугите извън сферата на материалното производство и в
частност при управлението на спортния бизнес.
В тази връзка се разглежда предмета на дисертационното изследване
като процес на иновационно управление на спортния бизнес в условията на
преустройство на обществото, икономиката и производствената структура на
икономиката на Украйна. Представената структура на дейността по
обслужване на спортният бизнес и иновациите, автора определя като обект
на изследването.
Целта на изследването относно комплексното развитие на научнометодическите постановки за иновационно управление на спортния бизнес в
икономиката на Украйна се постига с решаването на комплексни задачи.
В методологията на изследването са използвани общонаучни методи за
провеждане на изследвания, методи с общометодологическо предназначение,
специални методи и подходи за отразяване и логическо възприятие на
процесите, както и методи и способи за решаване на определени
фрагментарни задачи.
При анализа на резултатите от изследването се обясняват и тълкуват
отделните общи положения, детайлното изучаване на маркетинговите и
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предприемаческите проблеми, както и разработването на препоръки за
усилване на участието на държавата в управлението на спортните
мероприятия. В практико-приложен аспект се засягат елементи от системата
на

източното

бойно

изкуство

киокушинкай

карате,

притежаваща

доказателства за всеобхватна и универсална система за физическа култура и
възпитание на психо-физически качества. Определено автора е наблегнал на
необходимостта от изучаване на иновациите в организационната среда на
„семейството на бойните изкуства“ с използването на комплекси от
упражнения за укрепването здравето на човека. Инструментариума за
иновационно управление е разработен по 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 спортния бизнес.
3. Оценка на резултатите и приносите на кандидата
Авторът успешно прави опит за интерпретация и аналог на
необходимите качества от източното бойно изкуство киокушинкай карате в
управлението

на

спортния

бизнес.

Според

него

бойното

изкуство

киокушинкай карате предлага на човека подходящи условия и възможности
за развитието на организма и неговите функционални системи в единство. В
хода на изследването се извежда извода за безусловното приемане на
решението относно правилността на включването на бойните изкуства като
приложение в предмета на научни изследвания и иновации. Едновременно с
това, според автора, взаимодействието на програмите, процесите и техниките
за развитие на духовните, умствените и физическите способности при
практикуване на източното бойно изкуство киокушинкай карате, превръща
човека в създател и иновативна производителна сила от нов тип в развитието
на

обществото.

Предложени

са

хипотетични

модели

за

развитие
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способностите на човека при управление на спортния бизнес, съпътствани с
основополагащи принципи и конкретни способи за реализация.
4. Кратка оценка на автореферата
Автореферата към дисертационния труд отговаря на изискванията за
съответствие с дисертационното изследване.
Автореферата е в обем от 43 страници, където вярно и точно се
отразява съдържанието на дисертационния труд. Описано е в достатъчен
обем изложението на всяка глава с представени обобщения, изводи,
препоръки и цитирани публикации, свързани с дисертационния труд на
дисертанта.
5. Критични оценки, забележки и препоръки
Към предложената научна работа имам няколко бележки, които се
отнасят до прекаленото обширно дефиниране на авторовата теза, както и
широко-спектърните изводи в края на всяка глава на изследването.
Това не променя комплексната оценка за актуалност и значимост на
проведеното изследване. Не се поставя под съмнение наукообразното
развитие от автора на бъдещи перспективи за иновации в сферата на
спортния бизнес.
6. Оценка на авторското участие в получаването на приносите в
дисертационния труд и на публикациите по него
Предложеният дисертационен труд за получаване на научната степен
„доктор на науките” впечатлява с актуалността на разглеждания проблем и
постигнатите цели.
Научно - методическите основи на управлението на иновациите в
областта на спортния бизнес са поставени на по-високо ниво на анализ и
оценка на въздействието върху обществено - икономическите отношения.
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Поставен е акцент върху продукта на спортния бизнес и характеристиката на
конюнктурно класификационите признаци на пазарните иновации на базата
на метафизическа основа на организационната среда на спортния бизнес.
Идеята, като форма на обмен на дейностите и научните основи на
взаимодействието между спортния бизнес, физическата култура и спорта се
разглежда подробно в предложените организационни модели за иновации и
условия за ефективно управление в областта на обслужващите дейности на
спортния бизнес. На съвременна научна основа е поставен подбора на
физическото развитие на системата и превръщането му в иновация. Всичко
това рефлектира върху практическите условия при възприемане на спортния
бизнес в икономическите процеси на взаимодействие.
Иновационното управление на системата на подготовка на човека за
обмен на дейности се формира според автора като организационна основа на
мениджмънта. Формирането на определени парадигми от бойното изкуство
киокушинкай карате довежда до развитие и обогатяване на методологичната
основа на иновациите при различни модели за развитие на човешките
способности. Тази кумулативна ефективност на управление на спортния
бизнес и модел за мониторинг създават нов етап в системо-образуващите
положения на преобразуването и преструктурирането на спортния бизнес в
новите условия. Приложните условия за възприемане в спортния бизнес се
потвърждават от прирастта на функционалните показатели за физическото и
мисловно развитие на човека чрез прилаганата методика. Независимо от
някои недостатъци, несъмнено анализираните резултатите от научния труд
ще мотивират в перспектива иновативното развитие на управлението на
спортния бизнес в съчетаване на съвременни пазарно - икономически
отношения. Определено резултатите от него могат да се използват в
управлението на спортния бизнес, като задълбочават разбиранията и
възможностите за иновации, както на институционална, така и на пазарна
основа.
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7. Заключение
В заключение считам, че представеният за разглеждане докторски труд
има характер на завършено научно изследване, потвърдено от неоспоримите
умения, знания и опит на автора самостоятелно да формулира, изследва,
оценява и анализира научни и научно-приложни проблеми с предлагане на
обосновани решения. Предвид на това и 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

считам,

че

Владимир

Григориевич

Саенко

с

представения дисертационен труд е изпълнил наукометричните критерии и
изискванията за придобиване на научна степен “доктор на науките”.
30.06.2017 г.

/.................................../
Доц. д-р Огнян Къчев

