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Конспект за докторантски минимум - специалност, 

Професионално направление 3.8. Икономика  

(Икономика и управление по отрасли - индустрия) 

 

1. Четвъртата индустриална революция – същност и исторически контекст. Задвижващи 

фактори: мегатенденции и повратни точки. 

2. Въздействие на четвъртата индустриална революция върху икономиката и бизнеса. 

Нови оперативни модели. 

3. Информационно подобрени продукти, новият облик на индустриите, дигитални 

стратегии. 

4. Очаквания на клиентите и колаборативни иновации, персонализирано съдържание и 

производство. 

5. Интернет на нещата: свързани устройства, умни градове, умни фабрики, умни домове. 

6. Данните като основен ресурс на дигиталната икономика, големи данни, лични данни. 

7. Стратегия за единен дигитален пазар на ЕК, отпадане на границите в дигиталната среда, 

хармоизация на правото. 

8. Правото на неприкосновеност на личния живот и икономиката на данните – правни и 

етични граници, икономически и организационни ефекти за бизнеса и потребителите. 

9. Изкуствен интелект и вземане на решения, нови и изчезващи професии, социални 

контрасти и етични аспекти. 

10. Криптовалути и блокови технологии. 

11. Национални дигитални стратегии и насърчаване на предприемачество, стартиращи 

предприятия и иновации. Създаване на подходяща среда, инфраструктура и 

привличане на чуждестранни стартиращи технологични компании. 

12. Умения, необходими в новата среда, учене, забравяне и учене отново – ключови 

компетенции и стратегии за развитие на човешките ресурси: конкурентно предимство 

или фактор за оцеляване. 
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