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КОНСПЕКТ
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Преподавател:Проф.Татяна Хубенова
1. Историческа еволюция на обществената организация от натуралното стопанство към
стоковото стопанство(родово-общинен строй, робовладелски строй, феодализъм, ранен
капитализъм,
промишлен
капитализъм,
държавен
капитализъм,
социализъм,
държавномонополистически капитализъм, корпоративен капитализъм).
2. Икономическа система и обществено разделение на труда. Превръщането на натуралния
продукт в стока. Характеристики на натуралното и стоково стопанство.
3. Видове икономически системи. Пазарна, смесена и централно управлявана икономика.
4. Икономически блага и техните свойства. Стоката и нейните характеристики.
5. Пазарът като икономическа категория. Търсене и предлагане на стоки. Балансиране на
търсенето и предлагането на пазара. Пазарно равновесие и неравновесие.
6. Цена и стойност на стоката.Ценова еластичност на търсенето. Ценова еластичност на
предлагането. Стойност, полезност и ценност на стоката.
7. Парите и тяхното същност при разделението на труда и наличие на стокова размяна.
Функции на парите в стоковото стопанство и при пазарната икономика.
8. Парите като капитал. Същност и форми на функциониране и натрупване на капитала.
Паричен пазар. Капиталов пазар. Концентрация и централизация на капитала.
9.Собственост и права на собственост. Владеене, ползване и разпореждане. Основни форми на
собственост.
10. Собственост върху труда. Работната сила като стока.Отношенията на собствеността върху
труда и капитала като основни характеристики на икономическите системи.
11.Отношенията между държавата и пазара. Икономическата система в конкретни типове
държави. Функции на държавата и функции на пазара. Начини на взаимодействие на
държавата и пазара. Държавна намеса на пазара. Смесена икономика. Тоталитарна икономика.
Съвременна корпоративна икономика.
12. Пазарната икономика и регулирането й от държавата. Основните школи на икономическата
теория за пазарната икономика. Икономически либерализъм и икономически дирижизъм.
Либерализъм и глобализация.
13. Класическа и неокласическа теория за пазарното стопанство. Икономически растеж и
икономическа свобода.Кейнсианството и неговата роля в развитието на пазарната
икономика.Държавата като икономически субект в смесената икономика.
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14. Съвременна икономическа политика за развитие на пазарната икономика. Преходът от
централно планирана към пазарна икономика.
15. Ролята на държавните институции в икономиките в преход към пазарна икономика.
Регулиране на пазарите на факторите за производство: земя, труд и капитал.
Февруари, 2014 г.

2

