ТВОРЧЕСКА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНИ ДАННИ
Име
Адрес
Телефон
E-mail

Зоя Костова Младенова
гр. Варна, бул. „Ген. Колев”, 60
0888/46 40 45; 0882/164 726
z_mladenova@hotmail.com; zoya_mladenova@ue-varna.bg

ОБРАЗОВАНИЕ
Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

1986 - 1990 г. – докторант на самостоятелна подготовка
ВИИ „Карл Маркс”, днес УНСС гр. София

Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

1972 – 1977 г.
ВИИ „Карл Маркс”, специалност „Политическа икономия”

Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

1968 – 1972 г.
Първа езикова гимназия гр. Варна, английски език

Доктор по икономика (научната специалност 05.02.01
„Политическа икономия” (Обща икономическа теория)) – 1993 г.

Бакалавър/магистър по икономика

Диплом за средно образование

ПРОФЕСИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Период
Организация
Заемана позиция

От 2011 г. ИУ – Варна
Професор в катедра „Обща икономическа теория”

Период
Организация
Заемана позиция

2000 – 2010 г.
ИУ – Варна
Доцент в катедра „Обща икономическа теория”

Период
Организация
Заемана позиция

1987 – 1999 г.
ИУ - Варна
Асистент, ст. асистент, гл. асистент в кат. „ОИТ”

Период
Организация
Заемана позиция

1978 – 1986 г.
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново
Асистент, ст. асистент по политическа икономия

АКАДЕМИЧНО

2003 - 2007 г. – Ръководител катедра „ОИТ” при ИУ-Варна
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РАЗВИТИЕ
2007 – 2011 г. – Заместник ректор на
Научноизследователска работа и докторантура

2015 -

ИУ-Варна

по

- Ръководител катедра „ОИТ” при ИУ-Варна

От ян. 2016 г. - Директор на Научноизследователски институт на
ИУ – Варна

НАСТОЯЩИ
АКАДЕМИЧНИ
АНГАЖИМЕНТИ

Член на Академичния съвет на ИУ-Варна.
Член на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет
Член на редколегията на сп. Известия на ИУ-Варна
Член на редколегията на библиотека „Проф. Цани Калянджиев”
Член на Постоянната комисия по Научноизследователската
работа на ИУ-Варна
Ръководител на Изследователски център по глобализация и преки
чуждестранни инвестиции към ИУ-Варна (от м. февруари 2015 г.)
Директор на Научноизследователски институт при ИУ-Варна (от
01.2016 г.)

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

Преподавани
дисциплини

До 1989 г. - Политическа икономия на капитализма.
След 1990 г. – активно участие в реформата на висшето
икономическо образование в България и приспособяването му
към изискванията на пазарната икономика.
Настояща преподавателска дейност:
Лекции в ИУ-Варна пред бакалаври, магистри и докторанти.

1.
2.
3.
4.
5.

В ОКС „Бакалавър”:
Микроикономика
Microeconomics (на англ. език)
История на икономическата мисъл
Транснационалните корпорации в световната икономика
TNC and Foreign Direct Investments

В
1.
2.
3.

ОКС „Магистър”:
Транснационалните корпорации в световната икономика
Микроикономика
Икономикс

В съвместната магистърска програма с Nottingam Trent
University, UK
1. Global Business Environment
2

Докторантски програми:
Модул „Теория на потреблението и потребителския избор” от
курса по Микроикономика за докторанти
По програма „Еразъм” пред чуждестранни студенти - лекции
по „Foreign Direct Investments and Transnational Corporations”.
Минала преподавателска дейност:
В Икономически университет – Варна:
1. Макроикономика
2. Икономика на прехода (1996/7 - 2006/2007)
В Медицински университет – Варна (1999 – 2003 г.):
1. Икономикс
2. Микроикономика – пред бакалаври и магистри
Варненски свободен университет „Ч. Храбър” (1998 –
2003 г.):
1. Микроикономика
2. Макроикономика – пред бакалаври
Университет на Тексас в гр. Остин, САЩ (гост-професор
по линия на българо-американската комисия за
образователен обмен „Фулбрайт”) – уч. 1995/1996 г.
1. Economics of Transition

Работа със студенти
и докторанти

В периода 1996/97 - 2008/2009 г. – работа и към кат. „МИО” при
ИУ-Варна.
- член на Държавната изпитна комисия на катедрата.
- ръководство на дипломни работи на магистри и бакалаври от
спец. „МИО”.
- рецензиране на бакалавърски и магистърски дипломни работи
От уч. 2015/2016 – член на Държавна изпитна комисия за
специалност “International Business” и ръководител на дипломни
работи.

Научно ръководство на 4 докторанти на ИУ-Варна.
Успешно защитили – двама.
Член на Комисия по конкурс за прием на докторанти.
Член на Комисия по докторантски минимуми (Микроикономика,
Макроикономика)
Многобройни участия в разширен катедрен съвет при вътрешни
обсъждания на докторски дисертации и хабилитации в други
катедри на ИУ-Варна: „МИО”, „Финанси и кредит”, „Икономика и
организация на туризма”, „Икономика и управление на
строителството” „Статистика” и др.

Друга
преподавателска

Лекции в Центъра за продължаващо обучение на ИУ-Варна.
Последно участие през уч. 2009/2010 г. - с група преподаватели
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работа

от ИУ-Варна участие в обучението на млади асистенти от
университета в курса „Дидактика на висшето образование”.
Лекции в курс за подготовка на кандидат-студенти по „ОИТ” – в
периода 1992 – 2005 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
РАБОТА

Области на
научни интереси

От началото на академичната кариера - научни изследвания по
проблеми на теорията на пазарната икономика.
В периода до 1989 г. – специализация в областта на
Политическа
икономия
на
капитализма.
Научноизследователска работа по проблеми на фирмата,
пазарите
и
ценообразуването.
Докторска
дисертация,
разработена през 80-те год. на ХХ в. на тема „Трансферните цени
в едрите корпорации (Теория с лице към практиката)”.
След 1990 г.: научни интереси в следните три области:
световно стопанство – икономическа глобализация, ПЧИ и ТНК,
вътрешнофирмена търговия на ТНК и др. (Хабилитационен труд –
книга под заглавие „Международна вътрешнофирмена търговия”,
Варна, 1999 г.);
проблеми на прехода от плана към пазара – приватизация,
фискална реформа, ПЧИ и ТНК в българската икономика;
икономическа
теория
и
методология;
история
на
икономическата
мисъл
–
неокласическа
школа;
институционализъм; марксизъм.
Постоянен
интерес
(и
публикации)
към
проблеми
на
преподаването, обучението на докторанти, образователната и
научна политика и т.н.

Публикации
(общо и по видове)

Общ брой публикации - над 100, в т.ч.
1. монографии и участия в монографии – 6
2. студии – 7
3. научни статии – 31
4. научни доклади – 23
5. участия в учебници и сборници – 18
6. други (обзори, преводи, информации) – 11.
От общия брой публикации 17 са на чужд език, в т.ч. 16 – на
английски и една – на руски език.

Участие в научноизследователски проекти

Участие в седем научноизследователски проекта.
Три от тях - международни, останалите – национални.
Проекти:
1. Международен проект на тема “Transformation Processes in
Eastern Europe – Challenges for Socio-Economic Theory”,
организиран от Краковската академия по икономикс, 19921993 г.
2. Международен проект на тема “The Reform of the Fiscal
System in Post-Communist Countries”, с водеща институция
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Централноевропейския университет (Прага), 1993-1994 г.
3. Международен проект на тема “The Emergence of Social
Insurance Funds: Fiscal, Political and Social Aspects”, с
водеща институция Стокхолмския университет, 1994-1995
г.
4. Проект на ИУ-Варна по вътрешния конкурс за научни
проекти на тема „ПЧИ в регион Варна”, 2002-2005 г.,
Ръководител на проекта.
5. Проект на ИУ-Варна на тема „Динамика и тенденции на
развитие на гр. Варна за двадесет години преход”, с
научен ръководител доц. д-р А. Апостолов, 2008-2010 г.
6. Проект по вътрешния конкурс за научни проекти „Вносът
на ПЧИ и ре-индустриализацията на българската
икономика (на примера на вноса на ПЧИ от Германия и
Франция), 2016-2018 г., Ръководител на проекта
По вътрешния конкурс за научни проекти на ИУ-Варна
научен консултант на проекти на:
7. Сн. Райнова – „Либерализация на електроенергийния
сектор в България”
8. В. Генова-Макни – „Скритото предприемачество”
9. Св. Михайлова – „ПЧИ и доходното неравенство”

СТИПЕНДИИ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,
ПОВИШАВАНЕ НА

Осъществени следните специализации (с цел изследване или
обучение):

КВАЛИЦИКАЦИЯТА

1. Индивидуална мобилност по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ЕИП) към катедрата по
Икономикс на университета на Берген, Норвегия – 12-18.04.2015
г.
2. Преподавателска мобилност по програма „Еразъм”, 17.0323.03.2013 г. , Университет на Люксембург, Люксембург

3. Научна
специализация
за
един
месец
към
Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария
по проблема „ПЧИ в унгарската икономика” – май 2004 г.

4. Гост-професор по линия на Комисията за образователен
обмен „Фулбрайт” в Университета на Тексас в гр. Остин,
САЩ, август 1995 – февруари 1996 г.
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5. TEMPUS
стипендия
на
Европейската
комисия
за
повишаване на квалификацията във Великобритания, към
Университета на Брадфорд, март 1993 г. – юни 1993 г.

6. Стипендия на гръцкото Министерство на образованието за
двуседмична научна специализация в Гърция по темата
„ПЧИ в гръцката икономика”, Атина, Атински университет,
ноември 1992 г.

7. Лятна международна школа на университета Делауеър по
Икономикс, организирана във Варна, юли-август 1991 г.

8. Научна специализация към Икономическия факултет на
Римския университет (Рим, Италия), осъществена след
конкурс на Министерството на образованието, октомври
1986 г- март 1987 г. – работа върху докторската
дисертация

9. Институт за повишавана на квалификацията (ИПК) към
Държавния университет в Киев, Украйна, септември 1983януари 1984 г.

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Член на Съюза на учените в България, 1984-2016 г.
Член на Българската Макроикономическа асоциация, 2006 – 2016
г.
Член на Европейската асоциация по еволюционна политическа
икономия (European Association for Evolutionary Political Economy),
1995 – 2016 г.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Писмено и говоримо: английски, руски, френски.
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НАГРАДИ, ГРАМОТИ
Сертификат от Българо-американската Комисия Фулбрайт за
приноси към българо-американския академичен обмен – 1996 г.

Почетен диплом от катедра „Икономикс” на УНСС по случай 60годишнината на катедрата за „значителен принос към катедрата,
специалността и икономическата наука” – 2008 г..

Специалната награда на кмета на гр. Варна и грамота по
случай 24 май 2011 г. за приноси към науката и във връзка с
публикуването на книгата „Неокласическата теория в края на ХХ
– началото на XXI век – постижения, проблеми, перспективи”.

Награда на Студентски съвет за най-добър преподавател от
катедра „ОИТ” – май 2000 г.

Плакет от ВСУ „Ч. Храбър” за публикация с принос към
перспективно научно направление и във връзка с издаването на
книгата „Световното стопанство в условията на глобализация”
(2002 г.) – 2003 г.

Грамота и златна значка на СУБ клон Варна за приноси към
организацията - юни 2014 г.

ДРУГИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ПОСТИЖЕНИЯ

Член на СНС по икономическа теория и МИО при ВАК,
2001–2010 г. Многократно рецензент при защита на дисертации,
както и в конкурси за първа и втора хабилитация.
Член на Факултетния научен съвет при Финансово-счетоводен
факултет (1998 - ) и при факултет „Управление” на ИУ-Варна
(2003-2010 г.).
Член на редколегиите на сп. Известия и на Библиотека
„Проф. Цани Калянджиев” при ИУ-Варна – 2007-2011 г.;
2011-2015
Член на АС на ИУ-Варна – 2003 – 2011 г.; 2011-2015 г.

Председател на Организационния комитет по отбелязването на
90-та годишнина от основаването на ИУ-Варна – 2009/2010 г.
Външен експерт на НАОА – от 2006 г. 7

Член на Редколегията на сп. Икономическа мисъл, от 2012 г.
Член на редколегията на сп. Известия на Съюза на учените в
България – клон Варна, от 2012 г. –
Член на Ръководството (Съвета) на Центъра за икономически
теории и стопански политики към Стопанския факултет на
СУ „Св. Кл. Охридски” – от 2013 г.
Член на Управителния Съвет на Съюза на учените в България –
клон Варна – от 2013 г.
Председател на секция „Икономика” към Съюза на учените в
България – клон Варна, при ИУ-Варна - 2011-2016 г.

Член на Постоянната комисия по обществени и хуманитарни
науки към Фонд “Научни изследвания”, гр. София – (юли
2013 – юли 2016)

Институционален координатор на ИУ-Варна по финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA) за
периода 2014-2016 г.

Външен рецензент на извън университетски списания: Economic
Alternatives, East-West Journal of Economics and Business.
Член на научни журита по ЗРАСРБ при защита на дисертации и по
конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент” и
„професор” на: УНСС; СА „Д. Ценов” гр. Свищов; Института за
икономически изследвания при БАН; СУ „Св. Климент Охридски”;
ПУ „П. Хилендарски”; РУ „А. Кънчев”; Американския университет –
Благоевград и др.
Външен рецензент по вътрешните конкурси за научни проекти по
бюджетна субсидия на: УНСС, СА „Д.А. Ценов” – Свищов.
Научен рецензент на следните книги и учебници:
1. Илиев, Ив., Л. Кирев, Микроикономика (учебник за
Колежа по туризъм), Варна, СТЕНО, 2001 г.
2. Илиев, Ив., и др. Външнотърговска политика и сделки,
Варна, СТЕНО, 2001 г.
3. Устапеткова, Ж. и др., ОИТ. Микроикономика, Изд.
Абагар, В. Търново, 2001 г.
4. Илиев, Ив. и др., Макроикономика (учебник за Колежа по
туризъм), В., СТЕНО, 2002 г.
5. Владимиров, В. и др., Сборник по Макроикономика,
Варна, СТЕНО, 2003 г.
6. Илиев, Ив. и др., Международен икономикс, Варна,
СТЕНО, 2004 г.
7. Сълова, Н., Хр. Трайков и др., Икономическата
рационалност в границите на търговския цикъл,
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Унив. изд. „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2005 г.
8. Стоянова, В., Социалната държава в реформиращата се
икономика, В. Търново, 2005 г.
9. Владимиров, В. (ред.), Сборник по Макроикономика,
3-то изд., Варна, СТЕНО, 2007 г.
10. Илиев, Ив. и др., Международни финанси, Варна, СТЕНО,
2003 г.
11. Якимова, Ив., Социални измерения на европейското
пазарно развитие, Унив. изд. „Наука и икономика”,
Библиотека „Проф. Цани Калянджиев”, книга № 8, 2007 г.
12. Николова, Кр. (ред.), Потребление и икономическа
активност по пътя на България в ЕС, Унив. изд. „Наука и
икономика”, ИУ-Варна, 2007 г.
13. Танова, П., Пазарни структури (Индустриален икономикс),
С., УНСС, 2008 г.
14. Илиев, Ив., Глобализация, бедност, миграция, Варна,
СТЕНО, 2008 г.
15. Маринов, Г., Международни финанси и икономиката на
България, Варна, 2010 г.
16. Колев, К., Глобализация, ТНК и регионално развитие”,
Варна, СТЕНО, 2012 г.
17. Славова, Г., Стратегическо управление и развитие на
транснационалните корпорации в областта на растителната
защита в България, Варна, ИК „Геа-Принт”, 2012 г.
18. Якимова, И. и др., „Социално-икономически измерения на

рецесионната българска икономика в периода 2007-2013 г.”,
2014 г.
19. Андреев, А. и др., Актуални правни аспекти на трудовите договори
институти, Варна, изд. „Наука и икономика”, 2016 г.
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