
 

Доц.д-р Виржиния Живкова Иванова – възпитаник на Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър“ и преподавател в ВСУ „Черноризец 

Храбър“.Завършва бакалавърска специалност “Международни икономически 

отношения”. 

Завършва междуинституционланата магистърска програма „Международни финанси“ 

на ВСУ „Черноризец Храбър“, Икономически университет гр. Варна и ИИ на БАН - 

2003 – 2004 г. 

Асистент към катедра „Международна икономика и политика“ по научна специалност 

„Световно стопанство и международни икономически отношения“ от 2004 г. 
 

Защитава докторат по научна специалност „Световно стопанство и международни 

икономически отношения“ през 2011 г. на тема „Процесът на сливания и поглъщания в 

международния банков бизнес“. 

Придобива научно звание „доцент“ по научна специалност „Световно стопанство и 

международни икономически отношения“ (Международен финансов мениджмънт и 

бизнес) през 2012 г. 

В периода 2011 г. – 2013 г. е експерт по научно-изследователската дейност на катедра 

„Международна икономика и политика“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Ръководител 

на  магистърска  програма  „Финансов  и  банков  мениджмънт  и  маркетинг“  на  ВСУ 

„Черноризец Храбър“ . Научни интереси, професионални области - Международен 

финансов мениджмънт, Международни бизнес анализи, Международен бизнес, 

Международен маркетинг, Маркетинг, Външнотърговски операции, Управление на 

международни инвестиционни проекти, Сливания и поглъщания като теория и 

практика в международния бизнес на фирмите и банките, Рекламата и стимулиране на 

продажбите, Маркетинг и реклама в различните сфери на бизнес (фирмен, банков, 

сферата на туризма), дигитален маркетинг, зелен „green“ маркетинг в областта на 

кръговата икономика, международно фирмено сътрудничество, Креативен и събитиен 

маркетинг и др. Преподавани дисциплини в бакалавърски програми – Маркетинг, 

Международен маркетинг, Маркетинг на услуги, Международен бизнес, 

Международно фирмено сътрудничество, Международен финансов мениджмънт, 

Международни бизнес анализи, Управление на международни инвестиционни проекти, 

Рекламна политика на фирмата. Някои от дисциплините се преподават на английски 

език в полза на чуждестранни студенти и бакалавърски програми. Преподавани 

дисциплини в магистърски програми – Маркетинг, Международен маркетинг, Маркетинг на 

финансови услуги, Банков и застрахователен маркетинг, Външнотърговски сделки, 

Финансов и банков мениджмънт, Сливания и поглъщания в международния бизнес, 

Събитиен маркетинг, Управление на международни инвестиционни проекти. Някои от 

дисциплините се преподават на английски език в полза на чуждестранни студенти и 

магистърски програми. Член на Съюза на учените – гр.Варна от 2019 г. Регистрирана в 

НАЦИД като  доцент доктор  в професионално направление 3.8. „Икономика“,   научна 



специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения. Емаил: 

virjinia_ivanova@abv.bg 
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