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ПРОГРАМА  ЗА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ     

Професионално направление 3.8 Икономика  
 
Част І – Микроикономика   
 

1) Производство и производствена функция.  
 Свойства и икономически характеристики на производствената функция, 

фактори за производство.  
 Представяне на производствената функция в краткосрочен и дългосрочен план. 

Примери за специфични технологии и производствени функции.  
 Средна и пределна производителност, техническа норма на заместване, закони. 

Възвръщаемост от мащаба. (3,1) * 
  

2) Разходи, видове разходи,  
 Графично представяне.  
 Връзка между разходите и възвръщаемостта от мащаба. Разходи в 

краткосрочен и дългосрочен план.  
 Минимизиране на разходите – графично и аналитично представяне, 

специфични технологии.  
 Лема на Шепърд.  (3,4), (3,5 ) 

 
3) Печалба и свойства на функцията на печалбата.  

 Максимизиране на печалбата – графично и аналитично представяне, 
краткосрочен и дългосрочен план.  

 Извеждане на факторното търсене и на функцията на предлагането на готовата 
продукция.  

 Лема на Хотелинг. (3, 2), (3, 3) 
 

4) Поведение на потребителя.  
 Бюджетни ограничения и криви на безразличие, специфични случаи.  
 Пределна норма на заместване.  
 Пряка и непряка функция на полезност, функция на разноските. Тъждества.  
 Функции на търсенето на Маршал и Хикс. Тъждество на Рой.  (3,7) 

 
5) Избор на потребителя,  
 Функция на търсенето.  
 Промени в дохода – нормални, необходими, луксозни и малоценни стоки, крива 

на Енджъл.  
 Промени в цената – обикновени блага и блага на Гифън. Уравнение на Слуцки. 

Ефекти на дохода и заместването.  
 Криви „цена-потребление” и „доход-потребление”. (3,8) 
 
6) Избор в условията на неопределеност.  
 Риск.  



 Очаквана стойност.  
 Отношение към риска.  
 Намаляване на риска – диверсификация, застраховане, др. (3,11) 
 
7) Съвършена конкуренция.  
 Индивидуално и пазарно търсене и предлагане. Примери.  
 Оценка на правителствени политики – потребителски, производствен излишък, 

загуба за обществото.  
 Минимални цени, ценови подкрепи, производствени квоти, данъци, субсидии.  
 Ефективност и благосъстояние. (3, 13) 
 
8) Несъвършена конкуренция.  
 Монопол – ценообразуване, ефект от налагане на данъци, монополна власт, 

социална цена и регулиране на монополите.  
 Естествени монополи.  
 Разделяне на пазара и ценова дискриминация.  
 Монополистична конкуренция. (3,14) 
  
9) Теория на игрите и олигопол.  
 Модели на Cournot, Bertrand с повече от двама играчи.  
 Търсене на равновесие на Nash-Cournot и Nash-Bertrand.    
 Игри с несъвършена информация. Примери.  (3,15), (1 стр.108-109; 114-118) 
 
10) Олигопол 
 Същност и видове.  
 Модели на Cournot, Bertrand в условията на неопределеност. 
 Модел на Stackelberg. Лидерство в цената.  
 Картел. Коалиционно равновесие. Примери.  
 Модел за търговска политика. (3,16), (1 стр. 110-113; стр. 119-138) 
 
11) Общо равновесие при чиста размяна.  
 Кутия на Еджуърт – договорна крива. Примери.  
 Модел на производство. (3,22) (2,15)  
 
12) Общо равновесие при чиста размяна.  
 Равновесие и благосъстояние.   
 Първа и втора теорема на икономиката на благосъстоянието.  
 Максимизиране на благосъстоянието. Условия от първи ред и оптималност по 

Парето. (3,21), (2,16)  
 
13) Външни ефекти (externalities) и публични блага (public goods).  
 Характерни черти, видове и примери.  
 Теории за външни ефекти и публичния избор. (3,23), (3,24), (2,11)  
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Част ІІ – Макроикономика  
 

1) Основополагащи направления в макроикономическата теория – основни 
концепции и различия  (4,21), (13,10) 

 Класическа теория, неокласическа теория, теория на реалния бизнес цикъл 
 Кейнсианска теория, нова кейнсианска теория 
 Монетаристка теория  
 Неокласически синтез 
 Нова теория на растежа 
 Институционална икономика   
 
2) Управление на търсенето (4, 16) 
 Основни проблеми 
 Осъществима политика на търсенето 
 Източници на бизнес цикли и развитие на политиките на търсенето  
 
3)  Парична политика. (5,9), (2,6) 
 Пари и инфлация. Лихвени проценти 
 Трансмисионен механизъм на паричната политика 
 Динамична неконсистентност 
 Сеньораж и инфлация 
 
4) Фискална политика и публичен дълг (4,17), (2, 5) 
 Фискална политика и благоденствие 
 Макроикономическа стабилизация 
 Финансиране на бюджета, публичен дълг и сеньораж 
 Стабилизация на публичния дълг 
 
5) Външен публичен дълг (1, 6), (1, 2),  (2, 4) 
 Поносимост, ситуационни и оценъчни показатели 
 Недостиг в платежния баланс 
 Варианти за преструктуриране – теоретични основания 
 
6) Пазари на публичен дълг (3, 5) 
 Основни характеристики на дълговите финансови инструменти 
 Безрискови дългови инструменти и публичен дълг 
 Доходност и спот-лихви на безрисковите активи 
 Спот-лихви и форуърд-лихви   
 Срочна структура на лихвите  
 
7) Инвестиции и цена на капитала (5,8), (3, 13) 
 Инвестиции в условия на несигурност 
 Финансови пазари и асиметричност на инфромацията.  
 Цена на капитала, цена на времето и цена на риска  
 
8) Финансови пазари – валутни активи (4, 15) 
 Валутни пазари  
 Условия за лихвен паритет 
 Фундаментални фактори, влияещи на валутния курс в краткосрочен план  
 Фундаментални фактори, влияещи на валутния курс в дългосрочен план  
 Волатилност на валутните курсове и валутни кризи 



 
9) Финасови пазари – активи с фиксиран доход (3,6), (3,7) 
 Основни видове и характеристики  
 Кредитни рейтинги 
 Динамика на цените (чувствителност спрямо времето и лихвите) 
 
10) Финансови пазари – активи с променлив доход (3, 8), (3, 9) 
 Фундаментален анализ 
 Модели за оценка на стойността 
 Тхнически анализ (основни концепци и индикатори)  
 
11) Пари, цени и валутни курсове в дългосрочен план (4, 6), (2, 4),  
 Неутралност на парите 
 Номинални и реални валутни курсове 
 Валутният курс в дългосрочен план: паритет на покупателната способност 

 
12) Политики, насочени към дългосрочния растеж (4, 18),  
 Теории на  предлагането 
 Политики на продуктовите пазари  
 Данъчна политика 
 Политики на трудовия пазар  
 Практически аспекти на политиката на предлагането  
 
13) Архитектура на международната парична система (4, 19), (14), (15), (16) 
 Парични споразумения – исторически преглед 
 Международен валутен фонд и Световна банка 
 Валутни кризи, банкови, икономически кризи 
  Преосмисляне на целите и инструментите на макроикономическата 

политика след глобалната криза 2008 – 2009 г. Преосмисляне на 
макроикономическите модели. 
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