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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

За епохата на постмодерната икономика е валидна известната 

аксиома, че дългосрочният растеж на всеки бизнес се определя от 

способността му да се обновява, т.е. да превръща знанията в 

икономически резултат и колкото по-висока е интензивността на  

създаване и използване на нови знания, толкова по-висок е този 

резултат. „Обновявай се или умирай“ – максимата на Питър Дракър е и 

най-краткото определение  на  значението  на  проблема „обновяване“ за 

съвременното развитие на всяка  сфера в икономиката.  

Иновационното управление на спортния бизнес в посттранзитните 

страни, включително нашата, е изправено пред много нерешени 



проблеми. Причините са свързани със сравнителното забавяне на 

навлизането на пазарните принципи в тази дейност, но най-вече със 

специфичността и сложната комплексност на физическата култура и 

спорта като икономическа дейност, предлагаща непроизводствена, но 

социална по характера си услуга, мотив за потребяването на която са  

интереси и потребности както на отделния индивид, така и на 

обществото, и на държавата.  

Споделям разбирането на д-р Владимир Саенко, че все по-

нарастващото търсене от гражданите на възможности за занимания със 

спорт и физическа култура в съчетание с нарастващите социални 

отговорности на спортния бизнес пред икономиката и обществото, остро 

поставят проблема за изпълването с адекватно съдържание на 

предлаганите от спортния бизнес системи за физическо развитие на 

човека, така че те да отговарят на изискванията на търсената физическа 

дееспособност в съвременната високоинтензивна и стресова среда на 

живот. 

В този смисъл, темата на дисертационното изследване е не само 

особено актуална, но и с потенциал за висока както теоретична, така и 

практическа стойност и значимост, които убедително са обосновани от 

автора.  

2. Оценка на научните резултати  

Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно 

проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен 

характер. Темата е комплексна и предполага висока теоретична 

подготовка, добри аналитични способности и опит в извършването на 

научни изследвания – качества, убедително демонстрирани от автора в 

неговата работа.  

Библиографският списък включва 404 заглавия на български, 

полски, руски, украински и английски езици. Те са реално използвани и 



цитирани в текста на дисертацията, което позволява да се открои 

авторовия принос в изследването. Богатият научен апарат, правилно 

подбраните и адекватно приложените изследователски методи и 

подходи, демонстрираната способност за конструктивен анализ, научни 

обобщения и аргументирани предложения са доказателство за висока 

научна ерудиция. Текстът е обогатен и сполучливо онагледен с фигури, 

таблици, модели и формули, което спомага възприемането и 

разбирането същността на авторовата концепция. 

Изложението е структурирано в четири основни части и в рамките 

на поставените ограничения представя пълноценно развитие на темата.   

Обектът на изследването и предметът на цялостния анализ в 

дисертационния труд са коректно дефинирани и са пряко и 

непосредствено свързани с целта на научното търсене – „комплексно 

развитие на научно-методическите постановки за иновационно 

управление на спортния бизнес в трансформиращата се среда на 

икономиката на Украйна под въздействието на пазарното натрупване на 

потенциала на производителните сили с нови качества“. Тази научна цел 

убедително е постигната чрез последователното и в пълен обем 

решаване на конкретизиращите я осем основни изследователски задачи, 

които имат характер на самостоятелни научни проблеми.  

Предложените от д-р Саенко иновативни подходи, модели и 

решения, както и демонстрираните висока експертиза, способност за 

научен анализ и креативност съответстват на изискванията за 

претендираната научна степен. 

3. Оценка на приносите в дисертационния труд 

В представеното изследване са постигнати научни резултати, 

които оценявам като съществен принос в развитието на знанието за 

иновационното управление на спортния бизнес и за ефективните 

системи за физическо възпитание и развитие на личността.  



Основните постижения в работата си д-р Саенко структурира в три 

групи резултати: с научен принос - предмет на защита, научно приложни  

и научно-познавателни. Приемам самооценката на автора на 

изследването за характера и значимостта на постигнатите резултати, 

като за тези от първата групата - представляващи научна новост, 

определено може да се твърди, че е  синтезирано  ново  знание  с  голямо  

практическо приложение. Към тях отнасям: 1. Методологическите 

принципи за системна оценка на проблемите, процесите, фрагментите, 

функциите, явлението спортен бизнес, иновационното управление на 

физическата система за развитие; 2. Комплексът от методи за анализ, 

систематизиране, откриване, разчети и отчети на характерните признаци 

и оценки на средата на обслужващата дейност, спортния бизнес и 

иновационното управление, обединени в организационно-икономически 

процес на взаимодействие и обмен на дейност, в които се реализират 

обосновани и проверени от автора методологически критерии, методи, 

подходи и принципи; 3. Комплексът от икономически методи и решения 

за функционалното предназначение според организацията на 

взаимодействие между участниците в спортния бизнес, организирана 

под формата на тренировъчен процес за постигане развитието на 

физическите и мисловни способности на човека върху иновационните 

постановки за управление, които са позволили активирането и 

реализацията. 

Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява 

неговото съдържание. Декларирани са общо 64 научни публикации, 

които гарантират публичност на постигнатото и са потвърждение, че 

получените резултати са  лично постижение на д-р Саенко. 

3. Критични бележки и препоръки 

Изследване върху такъв експертен и сложен проблем, какъвто е 

иновационното управление на спортния бизнес, безспорно предизвиква 



интерес и поражда въпроси, които не е възможно да се отбележат в едно 

становище. Нямам значими критични бележки към работата. 

5. Заключение 

Давам положителна оценка на дисертационния труд 

„Иновационно управление на спортния бизнес в Украйна”. В него са 

спазени всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България и Наредбата за Академичния състав на ВСУ за 

придобиване на научната степен „доктор на науките”. Въз основа на 

общата ми оценка за достойнствата на дисертациония труд, приносите в 

него и тяхната значимост за обогатяване на съществуващите знания и 

приложимостта им в практиката, предлагам на научното жури да 

присъди  на д-р Владимир Григорьевич Саенко научната степен „доктор 

на науките” в професионално направление 3.7 Администрация и 

управление.  
 

 

29.06.2017                         Член на журито:        проф. д-р Величка Милина                                            


