
СУ „Свети Климент Охридски” 

Стопански факултет 

Катедра „Икономика и управление по отрасли” 

 

 

Конспект за докторантски минимум - специалност, 

Професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли) 

 

1. Изследователски методи в Стопанската история: исторически (изучаване и 

анализиране на факти и процеси, свързани с генезиса и еволюцията на различни 

обекти); системно-структурен метод (изучаване и изследване на обекти, явления и 

процеси във взаимосвързана система ); историко-сравнителен метод ( сравнителен 

анализ на набор от исторически факти, явления и процеси, които имат  хронологична и 

пространствена локализация);  историко-типологичен метод  (изследване на 

множествени обекти от икономическия и социален живот по същностно-съдържателни 

еднотипни признаци); статистически методи за изследване на историческото развитие, 

статистическо изследване на зависимостите и др. 

2. Икономически теории и методи - взаимовръзка при анализа и интерпретацията на 

стопанско-историческата проблематика; историческата школа в икономиката и др.  

3. Архивни и библиографски извори – характер и видове. Методи за изучаване и работа с 

архивни документи (институции, организация на архивите, систематика на архивните 

фондове, видове архивни единици според произхода, пътеводители на фондовете ). 

Методи за изучаване и работа с библиографски извори – категории, видове 

библиотечни каталози, електронни документи; условия за използване на чуждите 

документални източници; компютърни системи за работа с база данни на 

международни архиви от типа на  Guide international des archives: Europe, Guide to 

Archives of international Organizations и др. 

4. Теории и концепции за морската икономика. Общ преглед на научните изследвания, 

проблеми и постижения. Критерии за класификация на морската икономика. 

5. Социално-икономическо развитие на Виетнам през първата половина на ХХ век. 

6. Република Виетнам в условията на геополитическите процеси по време на Студената 

война. 

7. Обща характеристика на социално-икономическото развитие на Република Виетнам от 

средата на 50-те до края на 70-те години на ХХ век. 



8. Икономически и политически взаимоотношения между България и Виетнам през 50-те 

– 70-те години на ХХ век. 

9. Морска промишленост на Република Виетнам - преработка на морски продукти, солна 

индустрия, пристанищна индустрия, корабостроене и др. 

10. Петролна промишленост на Република Виетнам. 

11. Кредитна и инвестиционна политика на Република Виетнам. 

12. Чуждите инвестиции и тяхната роля за икономическото развитие на Република 

Виетнам. 
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