
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ – МЕЖДУНАРОДЕН
БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: ЕСО 1018
2. Наименование на учебната дисциплина: Регулиране на икономиката и бизнеса
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: четвърти - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова, доц. д-р Никола Димитров
9. Резултати от обучението: Усвоени знания и умения за използването  на

пазарните,държавните и местни регулатори за въздействие върху
бизнеса,конкуренцията, поведението на потребителите и домакинствата с цел
постигането на определени ефекти, балансирано и устойчиво развитие.

10. Начин на осъществяване: Директно, Интерактивно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Налични знания в областта на

Макроикономиката, Икономиката на публичния сектор, Управлението, Финансите,
Статистика и частични умения по Финансови разчети, Управление на персонала и
Балансираността в развитието.

12. Съдържание на курса:Усвояване  на знания и практически умения за различните
модели и техники за  икономическо въздействие върху функционирането на
икономиката и бизнеса. Разкриват се техниките за използване на пазарните и
държавните регулатори. Този инструментариум е диференциран за различните
сектори и бизнес обекти, които имат различна ориентация спрямо печалбата ,
рентабилността и бюджетната ефективност. Проследяват се пазарните провали и се
овладяват алтернативите за  отстраняване на смущенията и нестабилността на
икономиките, бизнес организациите и поведението на потребителите. Разкриват се
отрицателните страни от претоварването на регулативния процес и дейността на
регулиращите органи

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
 Гълбрайт, Д., Въпроси на държавното регулиране на икономиката,Сф.2000
 Фридман, М., Монетаризмът и българския принос,Сф.,2005
 Бабашкина, В., Държавно регулиране на националното стопанство,М.2007
 Бюканън, Д., Вредни ли са предизвикателствата Сф.,2005
 Бенев, Б.,Теоритични основи на държавното регулиране,Сф.2003

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Индивидуално и
екипно разработване на предварително определени теми в областта на регулирането
с акцент бизнеса ,секторната икономика и инструментите за въздействие.Учебният
процес динамично съчетава директния лекционен метод с използването на различни
казуси и бизнес ситуации в прилагането и ефектите от регулациите.

15. Методи за оценка и критерии: Комплексен метод за индивидуално оценка.Включва
точкова система за крайно оценяване в съотношение 60/40.Критериите включват
оценки на индивидуалната успеваемост при теста  и тази от възложените за
разработване проекти.

16. Език на преподаване: Български


