
С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

На доц.д-р Донка Никова, УНСС, член на научно жури, назначено със заповед № РД-38-

639/12.11.2019г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, относно 

защита на докторска дисертация на Надежда Асенова Гьонкова, 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност: 

3.2.Психология (Трудова, организационна и 

икономическа психология – Икономическа психология) 

Тема на дисертационния труд: „Нагласи към парите и финансово поведение”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Анелия Петрова. 

 

 

 

Дисертантката Надежда Асенова Гьонкова се е обучавала по докторска 

програма в Катедра по социална, трудова и педагогическа психология на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” по научна специалност 3.2.Психология (Трудова, 

организационна и икономическа психология – Икономическа психология), с научен 

ръководител доц. д-р Анелия Петрова. 

Дисертационният труд на тема „Нагласи към парите и финансово поведение” 

е разработен по проблематика, която е в сферата на икономическата психология, но 

представлява интерес и е свързана и с други научни области както на психологията, така и 

на икономиката. Проблематиката, разработена в труда е актуална и не особено 

разработена и изследвана в България. Дисертационният труд следва двете линии на 

изследване – теоретична и емпирична. Чрез тях, в него е представено умението на 

докторантката да реализира емпирично психологическо изследване и да анализира научна 

проблематика с достатъчно приемлива писмена култура и научен стил. 

 Дисертационният труд е разработен в рамките на 241 страници и е структуриран и 

представен в увод, пет глави, изводи и обобщения, заключение, приноси на разработката и 

публикации, литература, приложения. 

В увода са представени разработената в труда проблематика, с акценти върху 

интереса към нея и нейното значение. В следващите го пет глави задълбочено и на добро 

равнище на познаване на материята последователно и логически свързано е разработена 

теоретична част на труда и са разгледани нагласите като детерминант и предиктор на 

поведението на личността, нагласи към парите и типове личност, спестяването и 

вземането на пари назаем като форми на финансовото поведение на личността,  с което е 

създадена връзка на теоретичната със следващата я – емпирична, част на труда, 

представена в неговата четвърта и пета глава. 

В емпиричната част на дисертационния труд, на която са посветени две глави, е 

представено реализираното от дисертантката емпирично изследване на нагласите към 

парите, нагласите към спестяване и към задлъжняване и поведенията на спестяване и 



вземане пари назаем на личността, както и анализът на постигнатите от него резултати. 

Теоретичната постановка на емпитично изследвания проблем и изследователския модел са 

разработени обстойно и ясно. Приемливо са формулирани целта, петтте хипотези и осемте 

задачи на изследването. Във връзка с това, е необходимо да се отбележи, че по необичаен 

начин е формулирано допускането в хипотеза 5, което като че ли по-скоро вероятно е по 

посока изследване на формирането и повлияването на нагласата и от миналото поведение 

на личността, отколкото по посока даване на прогрноза за повлияване на поведението на 

личността в миналото от изследваната в настоящето нагласа. Обстойно са представени 

обектът на изследването и извадката, която обхваща общо 382 изследвани лица. Обстойно 

са представени инструментариумът и статистическите методи, приложени в емпиричното 

изследване. Емпиричната част на труда е последвана от изводи и обобщения, заключение, 

в което стегнато се акцентира на осъщественото в труда, приноси на разработката и 

публикации, библиографска справка, представена като литература, и 10 приложения, 

споменати в текста.  

Прави впечатление, че сред литературните източници - общо 172 източника на 

кирилица и латиница, използвани от докторантката при представянето и анализа по 

проблемите, на които е посветен труда, използваната специализирана научна литература 

на чужд език преобладава и е с голям превес. 

Методиката на изследването е представена чрез използваните три скали, подбрани 

съобразно с целите на изследването и представения теоретичен модел, чрез който е 

изследвана връзката между нагласите към парите и финансовото поведение. Получените 

резултати от емпиричното изследване са прегледно представени графично - в 4 фигури, и 

таблично – в 40 таблици. Анализът на данните от емпиричното изследване, отличаващ се с 

задълбоченост, е направен по посока на формулираните хипотези и е последван от 

представените в дисертационния труд изводи и обобщения, като при това е използван 

достатъчен научен апарат. Получените резултати могат да бъдат основа както за по-

нататъшни изследвания, така и за формулиране на конкретни препоръки. Постигнатото 

може да се приеме като успешно изпълнение на поставените в изследването цел и задачи. 

Приносите на дисертационния труд се открояват в разширеното изследователско 

поле при изследване на нагласи към парите и финансово поведение на личността и имат 

своето научно и приложно значение. 

Представеният брой публикации – 5бр., свързани с дисертационния труд, е още едно 

доказателство, в подкрепа на неговите качества. Отделно е представена и 1 публикация, 

извън темата на дисертационния труд. 

Авторефератът, разработен в рамките на 44 стр., коректно отразява дисертационния 

труд и в структурно, и в съдържателно отношение. В неговия край точно и коректно са 

представени приносните мементи на дисертационния труд и списък на публикациите, 

свързани с него.  

В заключение, 



Научните достойнства на представената за защита докторска дисертация на 

Надежда Асенова Гьонкова на тема „Нагласи към парите и финансово поведение”, дава 

основание да се направи заключението, че той отговаря на изискванията за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” и са основанието да дам положителна оценка 

на дисертационния труд и да гласувам за това.  

 

 

 

09.12.2019г.                                           Член на научното жури:  

 гр.София                                                                                            /доц.д-р Д.Никова-Циуциу/ 

 


