
 

 

Анотация 
 

15303 Основи на икономическата теория 

45 часа, избираема дисциплина 

ЕСТK кредити: 4 

Катедра 

Мениджмънт и логистика 

Учебни цели:  

   1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

   - Същността, принципите и инструментите на икономическия подход 

   2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Конструктивно да използват знанията си за икономическия подход при формулирането, 

интерпретацията и оценката на икономически проблеми с ниска степен на сложност от 

професионалната област, ежедневието и сферата на социално-икономическата политика. 

- Да изградят личностни качества, нужни за бъдещата им професионална, лична и социална 

реализация.  

- Да оценяват индивидуалните си способности и компетенции, даващи им възможност за 

професионална реализация и обучение в следващи образователни степени по специалности от 

същата или сродна област на висшето образование. 

- Да откроят важността и възможностите на икономическия анализ като начин за мислене и да 

имат интелектуален стимул за по-нататъшно усвояване на икономическия подход. 

Задачи на изучаваната дисциплина: 

1. Трансфериране на специфични за дисциплината знания за: (1) основните икономически 

принципи за избора, производството, размяната, разпределението, пазарния механизъм и 

неговите алтернативи, икономическата политика; (2) характеристиките на различните 

методологични подходи и тяхната приложимост при решаването на конкретни проблеми на 

теорията и практиката; (3) подходящите модели и количествени методи, които да им позволят да 

излагат своето разбиране вербално, математически и графично; (4) приложенията на 

икономическия подход.  

2. Изграждане на общи умения. Усвояването на икономическия подход създава учебна среда, 

която подпомага изграждането на редица общи умения, които служат за постигането на целите на 

специалността. Те включват общи интелектуални умения, като грамотност и умение да се 

систематизират литературни източници, а също и умения, формиращи личността на обучаемия, 

като лична организираност, изпълнителност, комуникативност, склонност към сътрудничество, 

умение за работа в екип, умение за вземане, представяне и отстояване на самостоятелни решения 

и др. 

3. Усвояване на специфични за дисциплината преносими знания за: (1) алтернативните разходи 

за вземаните решения; (2) връзката на вземаните управленски решения и възприетите правила и 

норми със стимулите за ефективно поведение; (3) равновесието, факторите за появата на 

неравновесие и възможните реакции, които да възстановят стабилността на поведението; (4) 

стратегическото мислене и ролята на възможностите, стратегиите, изходите, информацията и 

мотивацията в анализа на стратегическите действия, конфликтите, договарянето и 

споразуменията; (5) избора в условията на непълна информация и значението на очакванията и 

начина на тяхното формиране; (6) възможностите на маржиналния анализ. 

4. Изграждане на специфични за дисциплината преносими умения за: (1) абстрактно мислене; 

(2) дедуктивни и индуктивни анализи; (3) ориентация в количествената информация, 

представянето ѝ и осъществяване на количествен анализ на връзките между ендогенните и 

екзогенните променливи; (4) поставянето и разрешаването на икономическите проблеми в широк 

социален и политически контекст. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината завършва с текуща оценка.  

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Икономиката като наука за ефективното управление на 

ограничените ресурси 

12 0 

2. Ефективни решения и действия 9 0 

3. Индустриална организация 6 0 

4. Управление на труда и мотивация на персонала 6 0 

5. Външни ефекти и обществени блага 3 0 



 

 

6. Основни макроикономически проблеми 3 0 

7. Основи на международната търговия 6 0 

 Общо: 45 0 

 

 

 

 


