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Автор на дисертационния труд:  ВИКТОРИЯ СТЕПАНОВНА СТОЙКА 

 

Тема на дисертационния труд:  АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

БАНКОВАТА СИСТЕМА НА УКРАЙНА В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ 

 

Информация за докторанта:  

Авторът на дисертационния труд притежава научна степен «кандидат на 

икономическите науки”, научно звание «доцент», работи, като доцент в 

катедрата по финанси и банково дело в  Държавното висше учебно 

заведение «Ужгородският национален университет».  

Представени са всички изискуеми документи, обсъдени и приети от 

катедра «Администрация, управление и политически науки»,  а също така 

и от Хабилитационния съвет на Варненски свободен университет 

«Черноризец Храбър». 

1. Обща характеристика на дисертационния труд. 

Дисертационният труд се състои от Въведение, изложение в пет раздела,  

заключение, литература и приложения. Съдържа 384 страници, 14  схеми, 

40 таблици, 446 броя литературни източници от които 80 на английски. 

Представеният за оценка дисертационен труд, като структура и обем е 

логически издържана и добре балансирана по отношение на представянето 

на отделните раздели в цялостната конструкция на разработката. Може да 



се приеме, че осигурява единство на всички компоненти на труда във 

взаимна връзка и обусловеност. 

2. Актуалност на темата, целта, задачите, обекта, предмета, основна 

теза. 

Актуалността на темата се определя от необходимостта от антикризисно 

управление. Темата е изключително актуална и полезна. 

Основната цел  на дисертационното изследване е посочването  на пътища за 

преодоляване на съвременните кризисни явления в банковата система на 

Украйна с помощта на антикризисно управление.  

 

Предметът на изследване, целта и задачите на дисертационния труд са 

правилно формулирани и съответстват на постигнатите резултати. 

3. Познаване на проблема: 

Авторът е използвал твърде голям брой източници.  

Демонстрирани са умения за извличане на факти, мнения, нормативни 

условия и регламенти, чрез които да се обобщят постигнатите добри 

практики. 

Демонстрирани са умения за използване на електронни технологии за 

набавяне и обработка на необходимата информация и способност да се 

използват чужди езици за работа с източниците. 

4. Постижения и приноси в дисертационния труд: 

Научни резултати: 

 

- Разработена е методология за определяне същността на системната 

банкова криза и особеностите на нейното проявление в банковата 

сфера. 

- Разработен е механизъм за антикризисно управление на банковата 

система. 

- Разработена е методология за определяне същността на  понятието 

«капитализация на банковата система». 

 

Научно-приложни резултати: 

- Обосновани са пътищата за повишаване на капитализацията на 

банковата система в Украйна в съвременните условия. 



- Формирани са основните пътища за повишаване на доверието на 

населението в банковата система на Украйна както на ниво 

търговски банки, така и на ниво централна банка. 

- Обоснована е целесъобразността от макроикономическо стрес-

тестване на банковата система, като инструмент за антикризисно 

управление. 

 

Приложни резултати: 

- Обоснована е възможността за създаване на институцията финансов 

омбудсман в Украйна. 

- Обоснована е възможността за създаване на държавна банка за 

развитие в Украйна, а така също и на кооперативни банки, като най-

устойчиви на кризисни явления. 

 

Считам, че научните и научно-приложните приноси на автора са 

негово лично дело. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията. 

Посочените от дисертанта публикации са докладвани и обсъдени на 

представителни научни форуми и са получили необходимата 

гласност. 

Списъкът по тематиката на дисертационния труд е значим: 

- 5 монографии 

- 27 статии в научни издания утвърдени от ДАК на Украйна 

- 18 статии в международни научни издания 

- 58 доклада в научно-практически конференции 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът на дисертационния труд по своята структура и 

съдържание отговаря на възприетите добри практики и вярно 

отразява същността на разработката. 

7. Бележки и въпроси. 

Възможни ли са фалити на банки в бъдеще  и как законодателно да 

се въздейства? 



8. Заключение. 

Дисертационният труд изследва значим проблем. Авторът показва, 

че е в състояние да провежда самостоятелно научно изследване, да 

разработва инструментариум и да формулира обосновани изводи и 

заключения. 

Основната цел на дисертацията е постигната, а конкретните задачи 

са решени. Тезата на изследването е доказана във всички нейни 

аспекти.  

Гореизложеното ми дава основание да дам положителна 

оценка на дисертационния труд. Препоръчвам на 

уважаваните членове на научното жури да подкрепят 

решение ЗА присъждане на образователната и научна 

степен „доктор на икономическите науки“ по 

професионално направление „Администрация и 

управление“, докторска програма „Организация и 

управление извън сферата на материалното 

производство“. 

 

26.06.2017г.                            Подпис: 

София                                          /проф. д-р Цв. Стоенчева/ 

 

 

 

 


