
Факултет „Международна икономика и администрация” 
Катедра: „Международна икономика и политика” 
Професионално направление: „Икономика” 
Специалност: „Финанси и счетоводство” 
Образователно-квалификационна степен: „магистър” 

         

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

1. Наименование на курса: Системи и инструменти за финансово 
икономическото развитие  

2. Код на курса: ECO 3185 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: доц. д-р Виктория Иванова; проф. д-р Татяна Хубенова 
9. Резултати от обучението по дисциплината.    Целта е да се предоставят знания за 

основните концептуално-аналитични подходи, методи и инструментариум за 
анализ и използване на финансовите и борсовите пазари и финансовите 
инструменти на основа на постиженията на съвременната парична теория и 
практиката на регулиране на финансовите пазари. 

10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: Необходими знания на студентите са свързани с 

предварително запознаване с международна икономика, корпоративни финанси 
и банкоо дело. 

12. Съдържание на курса: В приложно-практически аспект дисциплината има за цел 
да представи организацията, техниката и управлнението на инвестирането на 
финансовите и борсови пазари, както и специфичните приложения на финансов 
инженеринг и борсови техники. 

13. Библиография:  
1. Хубенова-Делисивкова, Т., “Финансови пазари и инвестиции - теории и 
регулативни практики”, С., Демакс, 2009г. 
2. Сорос, Дж., Новата парадигма на финансовите пазари, Изд. „Сиела”, 2008. 
3. Левънсън, М.,Финансови пазари:пътеводител, Изд.Класика и стил, С.2004 г. 
4.Елазаров, С., Борсова търговия. Борсови пазари,С.,2002 г. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции -3 часа седмично 
15 седмици, упражнения 3 часа седмично 5 сдедмици 

15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит – тест 
Методът за оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в която 
участват резултатите от: краен писмен семестриален изпит, междинен изпит под 
формата на индивидуална разработка на курсова работа и/или задача и 
присъствие и устна защита на курсовите работи на семинарните занятия 

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: не се предвижда 

 


