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ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА РЕФЕРАТИ 

1. Възгледите на меркантилистите за държавното регулиране на икономиката 
2. Възгледите на Адам Смит за икономическата свобода 
3. Джон Менард Кейнс и неговата теория за икономическо регулиране   

4. Концепциите на монетаристите за регулиране на икономическите процеси 

5. Марксисткото учение за ролята на държавата в икономиката    

6. Возможности и граници на държавното регулиране на икономиката  

7. Предимствата на социално ориентираната пазарна икономика 

8. Държавното предприемачество в условията на пазарната икономика 

9. Обявяване на фирмена несъстоятелност и фалит 

10. Сенчестата икономика – същност, обхват и последици 

11. Корупционни механизми и възможности за противодействие на корупцията     

                       в стопанството 

                 12. Държавното  регулиране в сферата на инвестициите 

                 13. Държавното стимулиране на инвестиционния процес (на примера на САЩ,  

                      Япония и т.н.. по избор) 

                 14. Държавното  регулиране на банковата дейност  

                15. Кредитната система и държавното регулиране 

 16. Централните банки и кредитното регулиране в развитите страни 

 17. Независимостта на централните банки 

 18. Парично-кредитната полтикиа на БНБ на съвременния етап 

 19. Валутното регулиране    

 20.  Финансво-бюджетните методи на регулиране на икономиката 

 21. Бюджетният дефицити и методите за неговото преодоляване 

 22. Бюджетното въздействие върху заетостта и инфлацията 

 23. Антиинфлационната политика на държавата 

 24. Държавното регулиране на доходите в стопанството 

 25. Митническата политика на държавата като инструмент за регулиране на  

                      икономическите процеси 

 26. Държавно регулиране на цените в условията на пазрната икономика 

 27. Икономическият механизъм на регулиране на поземлените отношения в    

                       условията на пазарната икономика 

 28. Държавният поземлен кадастър като инструмент за регулиране на социално- 

                      икономическото развитие на градовете  

 29. Моделът на естествения монопол и причини за възникването му 

 30. Регулиране на външната търговия на селскостопанска продукция 

 31. Държавната концепция за демографската политика в България 

 32. Методи за държавно регулиране на безработицата 

 33. Системата на образованието като обект на държавно регулиране 

 34. Системата на здравеопазването като обект на държавно регулиране 

 35. Държавно регулиране на пазара на алкохолни продукти 

 36. Екологичната политика на държавата 

 37. Държавно регулиране на енергийния сектор на икономиката 

 38. Административните методи за държавно регулиране на икономиката 

 39. Лицензионните режими – инструменти за държавно регулиране на  

                      Икономиката 

 40. Същността на държавното планиране и прогнозиране на икономиката 



 41. Процесите на приватизация в страните от Източна Европа – същност и  

                       последици 

                                              

      

 Изготвил:  

Проф. д-р Огняна Стоичкова 
 

ВЪПРОСНИК 

1. Теории за формиране на идеята за държавното регулиране на стопанските процеси.   

2. Методи и инструменти на държавно регулиране и планиране на икономиката 

3. Процесите на раздържавяване и приватизация на собствеността 

4. Современният опит за държавно регулиране в развитите страни 

5. Антимонополно регулиране и формиране на конкурентна среда 

6. Структурно-инвестиционна и иновационна политика на държавата 

7. Структурно-инвестиционна и иновационна политика на държавата. 

8. Регулиране на финансовата система 

9. Методи на парично-кредитно регулиране на икономиката 

10. Регулиране на външноикономическата политика на държавата 
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