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Съдържание на дисциплината (анотация)
Буквално всички сме засегнати от процесите, протичащи на пазара на труда, и това обуславя
интереса ни към тях. Основните проблеми, които съпътстват координацията на решенията на
търсещите и предлагащите труд се съдържат, разбира се, във всеки учебник по микро- и
макроикономика. Те обаче могат да дадат само частична представа за основните проблеми, с които
се занимава икономиката на труда. За един по-изчерпателен и задълбочен анализ на труда и
трудовите отношения е необходимо запознаване с тяхната многоаспектност, с взаимодействията на
трудовия пазар със семейството, образованието, синдикатите и политическите институции.
Цели на курса
 Да представи трудовата проблематика по начин, който позволява да се установи връзката между
теоретични постановки, емпирични факти и аргументирани препоръки за индивидуални,
колективни и политически решения относно заетостта, инвестициите в човешки капитал,
производителността и доходите.




Преминавайки курса студентите трябва да знаят:
възможностите и ограниченията на теоретичния (неокласически) модел на функциониране на
трудовия пазар
най-важните изводите от съвременните икономически изследвания на взаимодействията
между пазара на труда и непазарни институции като семейството, образованието,
профсъюзите и държавата.
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Преминавайки курса студентите трябва да могат:
да откриват връзката между теоретичните аргументи и емпиричните аспекти на трудовата
проблематика
да трансформират знанията си за трудовия пазар в рационални решения при участието си на
него.

Връзка с други дисциплини от учебния план
Микроикономика, макроикономика (І курс)
Икономическият начин на мислене: нетрадиционни приложения (ІІ курс)
Методи на преподаване
Лекции, използване на системата за електронно обучение, интерактивни методи, консултации при
подготовка на курсов проект
Извънаудиторна натовареност на студентите
Работа с препоръчаните текстове, включително с материалите, предоставените чрез системата за
електронно обучение. Подготовка за тестове и на курсов проект.
Форма на контрол и методи на оценяване
Тестове (един предварителен и един изпитен). Курсов проект. При оформянето на крайната оценка
относителната тежест на редовното посещение на лекции и резултата от предварителния тест е 30%,
а тази на изпитния тест/ курсовия проект – 70%.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
А.Лекции:
№ Тема:
Бр.ч.:
1.
Икономическа активност, производствени фактори и доходи
3
Форми на икономическа активност и взаимовръзки между тях. Три
основни групи фактори на производство. Взаимовръзка между
производствените фактори и доходите.
2.
Трудът и трудовият пазар
3
Демографски аспекти на труда. Икономически аспекти на труда. Правни и
обществени условия на труда. Състав и потоци на пазара на труда.

3.

4.

Основни принципи на анализ на цените на производствените фактори
Търсене на производствени фактори. Предлагане на производствени
фактори. Определяне на цената на факторите. Ограничение на
предлагането и икономическа рента.
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Функциониране на пазара на труда в съвременната икономика
Възнаграждение на труда и теория за експлоатация на производствените
фактори. Роля на заплатите. Предлагане на труд. Търсене на труд:
пределна производителност на труда, комбинации на труд и капитал.

6
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5.

6.

Еластичност на търсенето на труд и факторите, които я определят.
Определяне на средната реална работна заплата. Минималната работна
заплата.
Образованието и пазарът на труда
Теория за човешкия капитал и алтернативни хипотези. Частни инвестиции
в човешки капитал: анализ „приходи – разходи”. Фирмени инвестиции в
общ и специален човешки капитал. Държавни инвестиции в човешки
капитал: външни ефекти. Как образованието определя доходите от труд в
България?
Семейството и пазарът на труда
Семейна функция на полезността. Традиционно полово разделение на
труда и неговите перспективи. Различни резултати от участието на мъжете
и жените на пазара на труда. Икономически детерминанти на
раждаемостта.
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7.

Работната заплата и пазарът на труда
Същност, разновидности и функции на заплатата. Теории за заплатите.
Съвременна структура на пазара на труда: синдикати и намеси на
държавата. Механизъм за фиксиране на нормата на заплащане.
Диференциация на заплатите. Приспособяване на заплатите към
конюнктурата. Причини за твърдостта на заплатите. Безработица, твърдост
и гъвкавост на заплатите.
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8.

Персонално разпределение на доходите
Функционално и персонално разпределение на доходите. Разпределение
на доходите по размер и социално-икономическо разпределение на
доходите. Икономическа мобилност. Икономическа дискриминация.
Разпределение на доходите и справедливост. Преразпределение на
доходите: политики и резултати. Нарастване на неравенството през
последните години.
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9.

Безработицата
Безработица – определение и измерители. Причини за безработицата.
Форми на безработица. Естествено ниво на безработица. Политики за
повишаване на заетостта. Растеж, безработица и инфлация в перспектива.
Общо
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