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В Ъ П Р О С Н И К 

 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ” 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ 

 

1. Предмет и методология на политическата икономия 

Различните термини в отделните страни и периоди за обозначаването на икономическата 

наука. Отношението между икономика и политика от античността до началото на 

капитализма. Възникване и развитие на класическата политикономия.  Причини за 

замяната на понятието за политикономия с понятието за икономикс. Развитие и криза на 

икономикса. Диференциация и интеграция на икономическото познание в контекста на 

развитие на социалните науки.  Различни понятия и парадигми на политикономия.  

Перспективи на политикономията.  

 

2. Предмет на философия на икономиката 

Четири етапа в развитие на отношенията между философия и икономическа наука. 

Домодерни рефлексии за икономическото в рамките на философията. Модерната 

държава и обособяването на икономическата наука. Разделянето на философията от 

икономическата наука от края на ХІХ и през ХХ век и тяхното противопоставяне от 

неокласическия икономикс. Институционализацията на философията на икономикса 

като самостоятелна дисциплина. Руската традиция на философия на стопанството от 

Булгаков до Осипов. Различните видове на философията на икономиката.  Философията 

на икономиката и формирането на творческо мислене в анализа на икономическите 

проблеми 

 

3. Икономическа епистемология 

Икономическото знание и неговата структура. Базови постулати за придаване на 

научност на икономическото знание. Критерии за научност на икономическите 

съждения. Субект, обект и предмет на познание. Може ли икономическата наука да бъде 

изградена по модела на математиката, физиката, химията, астрономията. Дали 

предпоставките на икономическата наука са “реалистични”? Икономическата истина. 

Дискусиите за фалшификационизма в икономическата наука. Тезата на Хайек за 

ограничеността на знанието и нейното значение за икономическата теория. 

Епистемологически филтри в икономическото познание. Възможно ли е прогнозиране в 



икономиката? Икономическият империализъм от епистемологична гледна точка. 

Междудисциплинарни връзки на икономическата наука. 

 

4. Икономическа онтология 

Понятие за икономическа реалност. Множеството онтологии и трудностите в 

дефинирането на икономическата реалност. Монистична или плуралистична е 

икономическата реалност?  Категориите като основни инструменти за възприятие и 

разбиране на икономическата реалност. Отношението между икономика и стопанство. 

Отношението между икономика, труд и производство.  Отношението между икономика 

и богатство. Каузалност в икономическите процеси.  Отношението между обективно и 

субективно в икономическата реалност. 

 

5. Икономическа аксиология 

Аксиологически и прагматически науки. Ценностите, нормите, оценките и 

икономическата аксиология. Икономически интереси и стопански механизъм. Ценност 

на продукта. Принцип на йерархията и автономията на ценностите. Принцип на 

ефективността. Принцип на отговорност в икономическата наука. Дуализмът между 

позитивна и нормативна икономическа теория. Съществува ли “свободно от ценности” 

икономическо знание? Икономическа наука и идеология. Методологически твърдения и 

ценности. Що е благо и какви са неговите видове? Два типа концепции за стойността и 

проблема за различието между ценност и стойност.  

 

6. Философия на собствеността 

Собствеността и нейното място в икономическите отношения. Неоинституционалистка 

концепция за правата на собственост. Противоположни нормативни модели на 

собствеността през античността и средновековието. Двете либерални традиции на 

обосновка на отношението между частна собственост и държава. Нормативни 

оправдания на частната собственост. Нормативни философски идеи за колективната 

собственост. Историческият характер на собствеността и различието между домодерно и 

модерно понятие за собственост. Втората индустриална революция и отношенията на 

собственост. Третата индустриална революция и промените в отношенията на 

собственост. Понятието собственост и гледни точки за неговата обвързаност и 

отделеност от понятието за класа. Съвременна еволюция на понятието за собственост. 

Дебатът за изчезването и съответно за запазването на  частната собственост, съответно 

на класите и капитализма от 70-те години на ХХ век насам. Инфособствеността като 

характеристика на новата икономика и дебатът за и против запазването и 

съществуването на капитализма. 

 

7. Икономическият човек 

Теоретичният модел на човека в икономическата наука. Адам Смит и раждането на 

идеята за Homo economicus. Икономическият човек в работите на Дейвид Рикардо и 

Д.С.Мил. «Аритметиката на щастието» на Джеръми Бентам “Социологическият човек” 

на историческата школа срещу либералния    “икономически човек”. Същност на човека 

и персонификация на капитала при Карл Маркс. Рационалният максимизатор - 

"маржиналистският човек". Опитът за синтез на А.Маршал. Кейнсианският модел на 

човека. Австрийската школа и нейната критика на позитивисткото, историцисткото и 

неокласическото разбиране за човека. Общи характеристики на моделите на човека  в 

следвоенната западна икономическа теория. Неокласическият подход към човека. 



Различното разбиране на човека в икономикса и в политическата икономия. 

Алтернативи на неокласическия модел. Асиметричност на информацията и 

икономическия човек. Алтернативата на ирационалния индивид. Невроикономиката и 

икономическия човек. Множеството измерения на човека 

 

8. Държава и пазар 

Поява и развитие на модерната държава и нейната роля като икономически субект. 

Модерните институции и ефективността на държавата. Модели на отношението между 

държавата като изразител на общото благо и икономиката и пазара. Функции на 

държавата в икономиката. Основни инструменти на държавно регулиране на 

икономиката. Втората индустриална революция и апогеят на ролята на модерната 

държава в икономиката. Конфликтът между либералната държава и групите по интереси. 

Държавата и бизнеса в координираните икономики. Типове корпоративизъм. Кризата на 

модерната държава с третата индустриална революция и глобализацията. 

Неолибералните реформи и новите модели на “интервенционистка държава”. Каква 

държава ни е необходима за ускоряване на развитието в условията на глобализация? 

Кризата след 2008 г. и призивите за “завръщане на държавата”. 

 

9. Социалната държава 

Пазарен механизъм на формиране на доходите и социалната политика на държавата. 

Поява и развитие на социалната държава. Три основни теории за появата и развитието на 

социалната държава. Социалната държава и демокрацията. Основополагащи елементи и 

инструменти на социалната държава. Превантивна и реактивна социална държава. Три 

типа социални държави: либерална, консервативна, социалдемократическа. Кризата на 

кейнсианството и ерозията на социалната държава. Опитите за създаване на неосоциална 

държава. Кризата на социалната държава в капиталистическия център и нарастването на 

социалното неравенство. 

 

10. Икономическа и политическа система 

Системен подход и системен анализ: природа и съдържание. 

Икономическа система: същност и основни страни; видово разнообразие- релационна и 

институционална, функционално-структурна, комплексна (елементно стопанисваща), 

социално-икономическа типологизация (форми на собственост, тип организация, 

основополагащи връзки, присъствие на пазара, начин на производство). Дискурси на 

икономическата система: собственост и разменни отношения. 

Политическа система. Политика и жизнени дейности: определение и взаимодействие.  

Политически процес: политическа култура, политическа власт, политически институции, 

организираща сила. Основни черти и модели на политическата система.  Конфликът в 

правенето и осъществяването на политика.  Политическа философия:  тезиси, 

политически прагматизъм, маркетизация на политиката. Форми на политическата 

архитектура: природа и взаимодействие между полиархия и монополия.  

 

11. Типология на политико-икономическите системи 

Полиархични и авторитарни. Пазарни и централизирани. Модели на управляване: научен 

анализ (синопсис)  и социално взаимодействие. Различия между  англо-саксонския и 

германско-японския модел. Трети път: скандинавски страни, Германия, Китай. 

Сравнителни характеристики на комунистическата система: Русия, европейски 

социалистически страни, Китай, Северна Кория, Куба и др.  



 

12. Капитализъм и социализъм 

Историческа поява и развитие на идеите за капитализма. Основни дескриптивно-

обяснителни  и оценъчни дискурси за капитализма като социално-икономическа 

система. Типологии на капитализмите. Алтернативни сценарии за развитието на 

капитализма. 

Множеството социализми. Различия и противоречия между видовете социализми в 

отделните звена на световната система. Социалдемократическата версия на социализма 

като доминираща в страните от капиталистическия център през ХХ век. Социализмите в 

периферията на световната система. Държавният социализъм като специфичен 

модернизационен механизъм на ускоряване на развитието в страните от 

полупериферията на световната система. Съветският тип политико-икономическа 

система. 

 

13. Теоретичният дебат за социализма.  

Социалисти-утописти срещу класическа политическа икономия. Марксизъм – 

прекратяване опитите за описване на бъдещото социалистическо общество. Пренасяне 

на дебата  върху недостатъците на капитализма. Ново начало на теоретичния дебат след  

Първата световна война. Икономическото изчисление при социализма – Л.фон Мизес, 

М.Вебер и Б.Бруцкус. Фридрих Хайек и проблема за информацията. Идеята за пазарен 

социализъм – Оскар Ланге, А.Лернер и др. Състояние на дебата след Втората световна 

война до осемдесетте години на ХХ век. Съвременно състояние на дебата – 

„австрийската” теза и концепциите за демократино планиране. 

 

14. Политико-икономическа трансформация: теория и преход от капитализъм към 

социализъм и от социализъм към капитализъм. 

Политико-икономическа модернизация: същност, съдържание и разновидности на 

преходната политико-икономическа система.   Тип икономическа реформа. Политическо 

обобщаване на факторите на прехода. Преходът от капитализъм към социализъм: 

Сталински скок, китайски голям скок (секретът на китайското чудо), югославски 

вариант. Въпросът за съдбата на социализма: аксиоми и доказателства. Особености на 

смяната на съвременната политико-икономическа система в страните от Югоизточна 

Европа. Политико-икономически проблеми на прехода. Критерии за завършеност на 

прехода. Предпоставки, политически и икономически  резултати: програма Ран –Ът за 

България:  основни тези, резултати и  оценки. Мястото на България в глобализирания 

свят. 

 

15. Политикономия на демокрацията 

Новата политикономия и политикономията на демокрацията. Що е демокрация? 

Социално-икономически корелации на потребността от многопартийна представителна 

демокрация. Демокрация и икономически растеж, Правопорядък и икономическо 

развитие. Глобализираният неолиберален пазар и кризата на либералната демокрация. 

Политикономия на власт. Икономически теории на гласоподавателното поведение. 

Икономическата теория за демокрацията и теоремата на Ероу и невозможността за  

рационално съгласуване на интересите. Политическият пазар. Пазари за предвиждания 

на политическия събития 

 

 



 

16. Политикономия на развитието 

Девелъпментализъм и държава на развитието. Политически инструменти на държавата 

на развитието. Типове световни системи и догонваща модернизация. Основни 

характеристики на моделите на модернизация през първата и втората индустриална 

революции. Мобилизационният тип икономическо развитие. Теорията за зависимото 

развитие. Политикономически системи за реализация на догонваща модернизация. 

Повторяемост и уникалност в успешните форми на икономическо развитие. Преходният 

тип икономики. Ислямският модел на икономическо развитие. Световната банка, МВФ и 

техните модели на развитието. 

 

17. Микроинституционалност: транзакционно стопанство 

Основи на транзакцията: необходимост, природа и значение на транзакциите. Социални 

измерения на транзакциите. Подходи към интерпретацията на транзакциите: Комонс, 

Полани и Уйлямсон. Търговска транзакция при обмяна на блага. Политическа, 

управленска и транзакция по целесъобразност. Фактори на транзакцията. Транзакционен 

сектор за: осигуряване на сделките, услуги във фирмата, издръжка на публичния сектор. 

Теорема на Р. Коуз: изходни условия и  подход. Теорема на Р. Познер: взаимно изгоден 

обмен по кривата на Еджиуорт. Транзакционни услуги: природа и особености. 

Транзакционни разходи: определение, съдържание и значение. Разновидности на 

транзакциите, равнище на разходите и пътища за тяхното намаляване. Роля на 

издръжките по съгласуване: теория на обществения избор. Роля на нееднородността на  

институционалната среда: теория на съглашенията. Транзакционни  и 

трансформационни разходи. Количествена оценка на транзакционните разходи по Норт 

и Уолъс: подходи и източници на проблеми при  финансовите, пазарните и непазарните 

транзакционни разходи. 

 

18. Макроинституционалност: държавата 

Природа и функции на държавата.  Вертикален (Томас Гобс)  и хоризонтален (Джон 

Лок) подход към държавата  като институционализиран контракт. Дефиция на 

държавата. Политика и държава: функции на държавата. Спонтанен икономически ред и 

идеален тип държава: проблемът за справедливостта. Типология на държавата: 

контрактна и експлоататорска държава. Провали (рентоориентирано поведение)  и 

граници на държавата. Емпирични методи за оценка на характера на държавата. 

Икономически анализ на функционирането на държавата: тесни и широки  

разпределителни коалиции, рентоориентирано поведение, равновесия, ограниченние на 

монополната власт. Модел на разпределителната демокрация на Д. Норт. 

 

19. Неизбежност от хармонизиране и механизъм на поддържаща институционалност.  

Аксиоми на хармоничното развитие на обществото: изходна точка на институционалната 

икономика. Базови категории на институционалната концепция: транзакция (сделка, 

управление и рациониране); субекти: агент и актьор; социални мрежи (контракти, 

култура и съглашения); институции;  институционална среда.Технологични и 

отношенски стереотипи на поведение. Ментални модели - (предпочитания - 

възможност): избор - резултат -     полезност. Равнища на менталните програми: човешка 

природа - култура - индивидуалност. Масова, мениджърска и теоретична икономическа 

култура: знания, ценности и навици. Основни персонажи.  

 



 

20. Интегративни елементи на  институционалната система  
Доверието като социален капитал. Теория на институциите като предписващо 

поведение. Природа и раздновидности на нормата. Норма и привило. Конституционна и 

правна норма. Институтите като софтуер и хардуер. Интитуционално целеполагане – 

права на собственост: природа,  възникване, защита и алтернативни режими. Същност и 

особености на контрактите. Разновидности контракти: съвършени (класически); реални 

(несъвършенства и техните източници – непълен контракт) контракти; релационни 

контракти. Опортюнизъм и контракти. Теория на агентството: предпоставки, задачи и  

механизъм. Неблагоприятен отбор.  Морален риск: дефиниция, форми и фактори. 

 

21. Предмет и теоретически парадигми на глобалната политикономия 

Обект и предмет на глобалната политическа икономия. Отношенията между глобална 

политическа икономия, международна политическа икономия, геоикономика, световна 

икономика и международни икономически отношения. Стара и нова международна 

политикономия. Дисциплинарни разделения в глобалната политическа икономия.  

Етапи на развитие на изследванията, които водят до глобална политическа икономия.  

Основни теоретически подходи в глобалната политическа икономия. Либерален подход. 

Реализъм и институционализъм. Марксистки подход. Теория за хегемонната стабилност. 

Неолиберален институционализъм. Конструктивизмът в международната и глобална 

политически икономии. Основни категории на глобалната политическа икономия= 

 

22. Глобализация на производството 

Възходът на глобалното производство. Промени в характера на производството и 

възхода на услугите. Управление и локация на глобалните производствени и стокови 

вериги. Промени в глобалното разделение на труда. Промени в центровете на глобално 

производство и държавите, играещи роля на глобална фабрика. От материално-базирано 

към информационно-базирано производство. 

Противоречия на експанзията на капитала. Политикономия на чуждестранните преки 

инвестиции. Цикли на растеж на чуждестранните инвестиции. Фактори и особености на 

растежа на глобалните преки инвестиции и аутсорсинга. 

 

23. Финансовата глобализация и казино капитализмът 

Сюзън Стрейндж за казино капитализма. Пари, финанси, “реална икономика” и 

фиктивен капитал. Три форми на възхода на виртуална глобална икономика. 

Финансовите революции. Съдбата на  предходните глобално интегрирани финансови и 

монетарни устройства. Бретънудската система. Основни фактори за появата на 

Уолстрийтския модел на финансова глобализация. Социалното конструиране на 

глобалните финанси. Основни характеристики на глобална финансова система и 

маркетизацията на мрежите на нейното управление. Глобалните финансови потоци. 

Променящи се режими на регулацията на глобалната финансова система. 

Еволюция на международната монетарна система. Глобализацията на финансовите 

пазари и автономията на националните политики. Световните финансови центрове в 

глобализиращото се световно пространство.  Разпределителни и екологически следствия 

от финансовата глобализация. 

 

 

 



24. Теории за икономическите (бизнес) цикли през ХІХ и ХХ в.  
Жан Чарлс Леонард де Сисмонди („Нови принципи в политическата икономия” – 1819 

г.). Робърт Оуен („Доклад до комитета за облекчаване на производствената беднота” - 

1857-8.). Инвестиционният цикъл на Клемент Жуглар („Търговските кризи и 

периодичната им завръщане във Франция, Англия и Съединените щати” – 1862). Теории 

за икономическите (бизнес) цикли през ХХ в: „Кръглият поток” на Джозеф Шумпетер 

(Теорията на икономическото развитие: проучване на печалбата, капитал, кредити, 

лихви и бизнес цикъл - 1961). Краткият бизнес цикъл на Джозеф Китчин, (Цикли и 

тенденции в икономическите фактори – 1923) „Люлката” на Симон Кузнец (Светски 

движения в производството и цените. Тяхното естество и тяхното поведение при 

циклични колебания – 1930). Суперциклите („дългите” вълни) на Николай Кондратиев. 

Институционализма на Уесли К. Мичъл. 

 

25. Монетарни и немонетарни теории за икономическите цикли. Икономическите 

кризи и икономическите теории през ХХ в. 

Възгледите на М. Фридмън, Р. Хоутри, Г. Хаберлер, Я. Тинберген, Г. Касел, Д. Кейнс. и 

др Кенсианство. Австрийската школа. Лудвиг фон Мизес. Неолиберализъм. 

Неомарксизъм. 

26. Новата глобална икономическа криза в икономическата теория 

Завръщането на икономиката на депресията и кризата – причини, проявления, прогнози. 

Неолиберална и кейнсианска антициклична икономическа политика. Поуките от 

глобалната финансово-икономическа криза: новият икономически растеж и ролята на 

държавата. Към нова архитектура на световната финансова система. Европейски 

антикризисни политики. Влияние на световната икономическа криза върху  българската 

икономика. 

 

27. Основни тенденции в развитието на съвременната икономическа теория 

Единство и многообразие на съвременната икономическа теория. От икономическа 

теория към теория на икономиката. Институционални фактори, определящи структурата 

на икономическата теория. Национални, културологични и други особености на 

икономическата теория. Методологически дискусии. Съвременни промени в 

методологията  на икономическата теория. 

28. Систематизация на основните школи и направления в най-новата икономическа 

теория 
Обхват на  съвременната икономическа теория, основни течения и алтернативи. 

Систематизация на основните школи и направления. Критерии. Промени в структурата и 

методологията. Необходимост от преосмисляне на фундаментални идеи. Процесът на 

трансформация на мейнстрима. Нова «мейнстрим ортодоксия» или методологически 

плурализъм? 

29. Бизнес етика.  

Роля на бизнес етиката за бизнеса и за обществото. Прагматичен аспект на бизнес 

етиката. Етически проблеми в бизнеса на макро равнище и микроравнище. Добра бизнес 

практика. Мениджърът и бизнес етиката. Етически аспект на отношенията във фирмата, 

отношенията между фирмите и отношенията с крайните потребители. 



30. Политическа етика 

Същност, роля, очаквания. Обществените регулатори – морал, право, политика. Основни 

етически стандарти в политиката – ценности, норми, принципи, идеали. Етически аспект 

на властта. Политическа деонтология. Етически недопустими практики в политиката. 
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