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I. АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Теория на международните икономически от-
ношения“ е специализиран курс за студенти в бакалавърските прог-
рами на обучение, в който се изучава, от една страна, по какъв начин 
се формират международните икономически политики, а от друга – 
как международните фактори оказват влияние върху формирането на 
вътрешните икономически политики в дадена страна. Следва да се 
подчертае, че в последните две десетилетия във фокуса на дисципли-
ната Теория на МИО все повече попада и проблематиката за трансна-
ционалните/сравнителни измерения на връзката: политика-икономика 
в развитите, напредващите и развиващите се страни. 

Отличителен белег в преподаването на дисциплината е акцентът 
върху приложението на теоретичните модели в разработването на 
конкретни решения при десижън-мейкинга на глобално и междуна-
родно ниво. Тези особености са залегнали в конструкцията на 
предметния обхват и тематичните центрове на предложената прог-
рама по Теория на МИО. В нея има и теми, които лежат в гранично-
то поле с други дисциплини и насърчават студентите към интердис-
циплинарно мислене и подходи при разработване на конкретни кур-
сови проекти. 

В академичния курс се дискутират основните глобални иконо-
мически проблеми на световното стопанство, както и регионалните 
дименсии и различия при взаимодействието на различни икономи-
чески системи и политики. Фундаменталните основи на дисципли-
ната се основават на международно признати икономически теории 
и водещи научни изследвания по отношение на прилагането на раз-
лични теоретични икономически парадигми в международен и ре-
гионален контекст.  

Основната задача на курса по Теория на МИО е да запознае сту-
дентите с еволюционното развитие на международните икономи-
чески отношения, като в курса са разглежда мястото, ролята и фун-
кциите на по-важните международни организации и водещи държа-
ви и някои от по-важните координационни институционални и кор-
поративни формати в глобален контекст. 
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II. УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Хорариум: 30 ч., лекции 
Лекция № Тема  

Лекция № 1 
2 часа 

 
Същност на меж-
дународните 
икономически 
отношения и 
влиянието им 
върху икономи-
ките и политики-
те на държавите 

Представяне на академичния курс и организацията на 
работата. Разясняване на работата по курсовия проект 
като задължителен елемент от учебната подготовка. 
Методологични насоки относно предстоящите презен-
тации, дискусии, казуси.  
Въведение в дисциплината 
1.1. Въведение в предмета „Теория на МИО“. Същност на 

международните икономически отношения. Основни 
понятия, базисни парадигми и изследователски под-
ходи. Метод на сравнителните анализи и подходи 

1.2. Предмет, обхват, субекти и обекти на „Теория на 
МИО“ 

1.3. Основни характеристики на съвременната световна 
икономическа структура и МИО. Публично регу-
лиране на МИО 

1.4. Влияние на МИО върху икономиките на отделните 
държави.  

1.5. Степен на икономическа свобода. Степен на ико-
номическа отвореност 

Лекция № 2 
2 часа 

 
Международните 
икономически 
отношения в ус-
ловията на глоба-

лизация 

2.1. Изоглосна икономика, регионална икономика, гло-
бална икономика – сравнения и тенденции; степени 
на отвореност и автаркизъм на икономическите 
системи. Теория на М. Портър за конкурентните 
предимства на страните 

2.2. Глобализмът и блоковият икономически подход в 
регионалните МИО. Глобален подход към МИО. 
Субекти и обекти на глобализацията 

2.3. Глобална конкурентоспособност. Ефекти от меж-
дународната икономическа глобализация 

2.4. Координация на икономическите политики на раз-
витите страни. Икономически условия и световният 
икономически ред в различни формати на „Групата 
на седемте“ (Г7) и „Групата на двадесетте“ (Г20) 

2.5. Критичен поглед и управление на глобализацион-
ните процеси 
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Лекция № 3 
2 часа 

 
Развитие и струк-
тура на МИО в 
началото на 

XXI век 

3.1. Великите географски открития и икономическите 
последствия от това. Овладяване на „новите светове“ 

3.2. Меркантилизъм и меркантилистичното начало в 
МИО. 

3.3. Класически теории на международната търговия 
(МТ) и международните икономически отношения 
(МИО). Теория за абсолютните предимства (Адам 
Смит). Теория за сравнителните предимства (Дей-
вид Рикардо). Теория за оценката на сравнителните 
разходи (Джон Стюарт Мил) 

3.4. Съвременни теории МТ и МИО: Теория на Ели 
Хекшер и Бертил Олин (Теория на Хекшер-Олин). 
Теорема на Пол Самюелсън и Волфганг Столпер 
(Теорема на Самюелсън-Столпер). Парадокс на Ле-
онтиев 

3.5. Основни тенденции в международното движение 
на стоки, услуги, хора, капитал и знание  

Лекция № 4 
2 часа 

 
Международно 
движение на ка-

питал 
 

4.1. Значение, роля и механизми на международните 
финансови центрове и пазари при дефиниране и ре-
гулиране на МИО 

4.2. Видове организационни структури на международ-
ното движение на капитал. Национални и наднацио-
нални регулации в МИО  

4.3. Функциониране на международните валутни пазари, 
валутни курсове (пегирани, плаващи, референтни, 
арбитражни) и валутни сделки и техните ефекти 
върху МИО 

4.4. Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) – същност, 
елементи, теоретични концепции. Ефекти от ПЧИ за 
страните реципиенти. Равнища, политики, икономи-
чески и институционални инструменти за регулира-
не на преките чуждестранни инвестиции. Нови тен-
денции и в развитието на ПЧИ.  

4.5. МИО и международни кредитни пазари и пазари на 
дългове. Парижки клуб и Лондонски клуб („Големи-
те 10“, G10). Формациите на „Големите“: G5, G7, 
G7+ЕС, G8, G10, G12, G24, G77 
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Лекция № 5 
2 часа 

 
Транснационални 
и мултинацио-
нални корпора-
ции (ТНК и 

МНК) 
 

5.1. Основни характеристики и организационно-управ-
ленска структура на транснационалните корпорации 
(ТНК) и мултинационалните корпорации (МНК). 
Теории за висшето управление на ТНК и МНК 

5.2. Съвременни бизнес модели в развитието на ТНК и 
МНК: търн-кий проекти, лицензиране, франчай-
зинг, джойнт-венчъри, конгломерати, стратегичес-
ки бизнес единици, изцяло притежавани задгра-
нични филиали и др. 

5.3. Видове бизнес стратегии на ТНК и МНК. Интерна-
ционализация на научно-развойната им дейност. 
Ефекти от дейността на ТНК и МНК 

5.4. Критики към дейността на ТНК и МНК  
5.5. Публично регулиране на международното предп-

риемачество 

Лекция № 6 
2 часа 

 
Международна 

трудова миграция

6.1. Миграция. Миграционни потоци. Диаспора. Теоре-
тична и икономическа основа, определение, видове 
и мотиви за международната трудова миграция 

6.2. Ефекти на МТМ за страните на емиграция и за 
държавите на имиграция 

6.3. Нови тенденции и проблеми в развитието на меж-
дународната трудова миграция 

6.4. Взаимовръзка между миграционните и демографс-
ки процеси в света 

6.5. Регулиране на международната трудова миграция. 
Международна организация на труда (МОТ) 

Лекция № 7 
2 часа 

 
Международен 
обмен на знания 

7.1. Международен научен обмен. Обмен в сферата на 
образованието 

7.2. Информационен обмен. Международен обмен на 
технологии. Международни патентно-лицензионни 
операции 

7.3. Международна техническа помощ 
7.4. Международните стратегически алианси като кана-

ли за международен технологичен обмен 
7.5. Иновациите и ролята на технологичните паркове и 

бизнес-инкубаторите 
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Лекция № 8 
2 часа 

 
Логистична и 
технологична 
инфраструктура 

на МИО 
 

8.1. Свободни икономически зони 
8.2. Високотехнологични зони. Преференциални иконо-

мически зони 
8.3. Индустриални паркове и клъстери 
8.4. Глобални и регионални комуникационни мрежи и 

коридори и общо информационно пространство 
8.5. Режими на работа и научно-развойна дейност в 

икономически зони, паркове и клъстери – лицензи, 
разрешителни, зониране на земята (статут на земя-
та), екстерналности, спилоувър ефекти, екологични 
и други оценки  

Лекция № 9 
2 часа 

 
Отражение на 

международната 
конюнктура вър-
ху системата на 

МИО 

9.1. Геополитически и геоикономически фактори 
9.2. Роля на научно-технологичния прогрес, урбаниза-

цията и големите градове като центрове на между-
народен икономически обмен 

9.3. Отражение на цикличните колебания 
9.4. Промените в климата и екологични проблеми 
9.5. Нарастващото население на света и ограничените 

природни ресурси като фактори, определящи раз-
витието на МИО 

Лекция № 10 
2 часа 

 
Роля на светов-
ните организации 
в международни-
те икономически 

отношения 
 

10.1. Концептуални основи, цели и роля на световните 
организации. Дейност на световните организации. 
Общи стратегии и политики на световните орга-
низации за глобалното икономическо развитие и 
за справяне с глобалните проблеми 

10.2. ЮНКТАД – Конференция на ООН за търговия и 
развитие 

10.3. Общо споразумение за митата и търговията 
(ГАТТ). Световна търговска организация – СТО 

10.4. Световна банка (СБ). Международен валутен 
фонд (МВФ)  

10.5. Организация за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) 

Лекция № 11 
2 часа 

Международната 
регионална ин-
теграция и отра-
женията й върху 

МИО 

11.1. Форми на регионална интеграция. Регионални 
интеграционни общности 

11.2. Същност, основни цели и роля на регионалните 
интеграционни общности за икономическото раз-
витие и процеса на глобализация.  

11.3. Ефекти от регионалната интеграция за страните-
членки 
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11.4. Сътрудничество между регионалните интеграци-
онни общности и инициативи в посока към гло-
бална интеграция. 

11.5. Структурни политики и стратегии за междуна-
родна интеграция на примера на ЕС 

Лекция № 12 
2 часа 

 
Роля и място на 
развиващите се 
държави в систе-
мата на МИО 

12.1. Класифициране на държавите, участващи в МИО. 
Диференциация и общи характеристики на разви-
ващите се страни.  

12.2. Развиващите се държави като участници в между-
народната търговия, движение на човешки ресур-
си и капитал. Нарастване на значението на разви-
ващите се държави за световното стопанство.  

12.3. Проблеми на развиващите се страни с бедността, 
неравенството, неформалната икономика и др. 

12.4. Корпоративно-държавни интереси и политики на 
глобално ниво от развиващи се държави (ГАЗП-
РОМ, ПЕТРОЧАЙНА и др.); 

12.5. Платформа за глобално икономическо включване: 
Световен икономически форум 

Лекция № 13 
2 часа 

 
Нововъзникващи 

икономики 

13.1. Същност, определение и основни характеристики 
13.2. Критерии и индикатори за нововъзникващи ико-

номики 
13.3. Нарастваща роля и дял на новите икономики в 

световната търговия, в глобалните капиталови и 
миграционни потоци 

13.4. Икономическата концепция БРИКС: Бразилия, 
Русия, Индия, Китай, Южна Африка 

13.5. Икономическата концепция ОПЕК: Организация 
на страните износителки на петрол 

Лекция № 14 
2 часа 

 
България в сис-
темата на МИО 

 

14.1. Геоикономически позиции на България в глобали-
зиращия се свят  

14.2. България като страна-членка на Европейския съюз 
– ефекти и предизвикателства 

14.3. Участие на България в международните организа-
ции 

14.4. Икономическият потенциал на България за прив-
личане и задържане на международни инвестиции 

14.5. Публично-частното партньорство – нов инстру-
мент за включване на България в глобалната ико-
номика 
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Лекция № 15 
2 часа 

 
Устойчивото раз-
витие – фактор за 
стабилност и си-
гурност в бъде-
щето на МИО 

15.1. Същност на устойчивото развитие. Концепция за 
устойчиво развитие 

15.2. Макроикономическа политика за устойчиво раз-
витие 

15.3. Еко-фискална политика  
15.4. Протоколът от Киото и отраженията на въведения 

чрез него механизъм „Чисто развитие“ върху 
МИО 

15.5. Международна търговия с емисии 

III. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Курсът е организиран в 30 часа лекции и 15 часа упражнения 
при студентите в редовна форма на обучение и 15 часа лекции при 
студентите в задочна форма на обучение. 

В курса се предвижда на студентите да бъде зададен курсов 
проект по някоя от изучаваните теми в лекционния цикъл. Курсови-
ят проект следва да отговаря на определени академични изисквания, 
с които студентите биват запознавани. При преподаването на дис-
циплината Теория на международните икономически отношения се 
ползват следните методи: (1) лекционно обучение: по въвеждащите 
теоретико-методологични теми; (2) казусно обучение: при усвоява-
нето на дискусионни концепции; (3) интернет-базирана приложно-
изследователска работа, свързана с индивидуални и/или групови 
практически задания. Приоритет се дава на интерактивното обуче-
ние, с използване на казусния метод и самостоятелна работа в ин-
тернет. Студентите се насърчават да участват в писането на иконо-
мически есета и в групови теоретико-приложни дискусии през се-
местъра.  

IV. ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Езиците на преподаване на курса и на комуникация с лектора са 
два: български език и английски език. 
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V. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КУРСА 

Няма предварителни изисквания 

VI. ПОЛИТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В КУРСА 

 Силно се насърчава присъствието и активното участие на сту-
дентите по време на лекционни занятия; 

 Насърчава се използването от студентите на съвременна ком-
пютърна и информационна техника и технологии по време на 
обучителния процес; 

 Насърчава се комуникацията с лекторите по електронен път; 
 Поддържа се високо ниво на академична и творческа атмос-
фера по време на обучителния процес; 

 Не се толерира по никакъв начин дискриминационното пове-
дение по време на учебния процес на основата на етнически 
признак, пол, възраст, раса, религиозни убеждения и др.; 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Студентите завършили успешно курса: 
1. Ще познават 

• Да различават различните теоретични концепции и модели в 
областта на международните икономически отношения; 

• Да разпознават същността и приложението на водещи меж-
дународни икономически практики при организацията на 
международните икономически отношения; 

2. Ще могат: 
• Да описват и анализират различни казуси от областта на 
международните икономически отношения; 

• Да коментират и реферират международни икономически 
модели и практики; 

• Да обясняват моделите и следствията от различни междуна-
родни транзакции, както и взаимодействията между светов-
ните маркет-мейкъри, световните институции и национални 
правителства; 
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VIII. ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Димова, Р. (2011) Международни икономически отношения, 

С., УИ „Стопанство“ 
2. Маринов, В. (2006) Международни икономически отноше-
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Григориев, О. (2016) Епоха на растежа (лекции по неоико-
номика), Изд. „Изток-Запад“ 

2. Стиглиц, Дж. (2015) Голямото разделение, Изд. „Изток-
Запад“ 

3. Калецки, А. (2013) Капитализъм 4.0 (Раждането на новата 
икономика след кризата), Изд. „Класика и стил“ 

4. Стиглиц, Дж. (2010) Свободно падане, Изд. „Инфо Дар“ 
5. Кругман, П. (2009) Завръщането на икономиката на депре-

сията и кризата от 2008 г., Изд. „Изток-Запад“ 
6. Коева, Ст. (2009) Икономика на политиката, С., Изд. „Стено“ 
7. Инджова, Цв. (2008) Техника на външнотърговската дей-

ност, С., Нов български университет 
8. Майкъл, П. (2004) Конкурентното предимство на нациите, 

С., Изд. „Класика и стил“ 
9. Стиглиц, Дж. (2003) Глобализацията и недоволните от нея, 

Изд. „Инфо Дар“ 
10. Гербер, Й. (1999) Европейската военна икономика и глоба-

лизацията, С., Изд. „Стопанство“ 
11. Щацки, Й (1996) Либерализъм след комунизма, Изд.  

„ГАЛ-ИКО“ 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
1. Pugel, T. (2015) International Economics, McGraw-Hill 
2. Przeworski, Adam. States and Markets: A Primer in Political 

Economy. New York: Cambridge University Press, 2003. Husted 
S., M. Melvin (2013) International Economics, Pearson 

3. Field, A., D. Appleyard (2013) International Economics, 
McGraw-Hill 

4. Melvin, M. (2012) International Money and Finance – 8th Edi-
tion, Academic Press 

5. Moran, T. H., Ed. M. Graham, M. Blomstrom (2005) Does For-
eign Investment Promote Development? Washington D. C.: In-
stitute for International Economics 

6. Krugman, Paul R., M. Obstfeld (2003) International Economics: 
Theory and Policy. 6th edition. Reading, MA: Addison-Wesley 

7. Grieco, Joseph M. and G. John Ikenberry. “The Economics of 
International Trade” [and] “The Economics of International 
Money and Finance.” In State Power and World Markets: The 
International Political Economy. New York: W. W. Norton, 
2003: 19 – 56, 57 – 91. 

8. Spero, J. E., J. A. Hart. (2003) The Politics of International Eco-
nomic Relations. 6th edition. Belmont, CA: Thom-
son/Wadsworth 

9. Hoekman, B. M., M. M. Kostecki. (2001) The Political Econo-
my of the World Trading System: The WTO and Beyond. New 
York: Oxford University Press 

10. Obstfeld, M, K. Rogoff (2000) Тhe Six Major Puzzles in Interna-
tional Macroeconomics: Is There a Common Cause?, NBER 
Working Paper no.7777, July 2000 

11. Jackson, J. H. (1997) The World Trading System: Law and Poli-
cy of International Economic Relations. 2nd edition. Cambridge, 
MA: MIT Press 

12. Eichengreen, B. (1996) Globalizing Capital: A History of the In-
ternational Monetary System. Princeton: Princeton University 
Press, 1996.  

13. Caves, R. E. (1996) Multinational Enterprise and Economic 
Analysis. 2nd edition. New York: Cambridge University Press, 
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14. Dunning, J. H. (1993) Multinational Enterprises and the Global 
Economy. Reading, MA: Addison-Wesley 

15. Caporaso J., D. Levine (1992) Theories of Political Economy, 
The Press Syndicate of the University of Cambridge 

16. Bornschier, Volker and Christopher Chase-Dunn (1985) Transna-
tional Corporations and Underdevelopment. New York: Praeger, 

17. Stolper W. F. & Samuelson P. A. (1941) Protection & Real 
Wages, Review of Economic Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 58 – 73.  

18. Kravis I. B. (1956) Availability & Other Influences on the Com-
modities Composition of Trade, Journal of Political Economy, 
Vol. LXIV, April, pp. 143 – 155.  

19. Linder S. B. (1961) An Essay on Trade & Transformation, New 
York, John Wiley  

20. Posner M. V. (1961) International trade & Technical change, 
Oxford Economic Papers, Vol. 13, No. 3, pp. 323 – 341.  

21. Vernon R. (1966) International Investment & International Trade 
in the Product Cycle, Quarterly Journal of Economics, Vol. 80, 
No. 2, pp. 190 – 207.  

22. Grubel H. & Lloyd P. (1975) – Intra – Industry Trade: The The-
ory and Measurement of International Trade in Differentiated 
Products- London, Macmillan. 46  

23. Dixit A. K. & Stiglitz J. (1977) – “Monopolistic competition & 
Optimum Product Variety” – American Economic Review, Vol. 
67, No. 3, pp. 297 – 308.  

24. Krugman Paul R. (1979) – “Increasing Returns, Monopolistic 
Competition and International Trade” – Journal of International 
Economics, Vol. 9, No. 4, pp. 469 – 479.  

25. Brander James & Krugman Paul (1983)- “A Reciprocal Dump-
ing Model of International Trade” – Journal Of International 
Economics, Vol. 16, Nos. 3 – 4, pp. 313 – 321.  

26. Brander James (1981) – “Intra-Industry Trade in Identical 
Commodities” – Journal of International Economics, Vol. 11, 
No. 1, pp. 1 – 14.  

27. Krugman Paul R. (1984) – “Import Promotion as Export Promo-
tion“ in – Henry Kierzkowski (Ed) – Monopolistic Competition 
and International Trade – Oxford, Oxford University Press.  
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28. Brander James & Spencer Barbara (1985) – “Export subsidy and 
International Market share rivalry” – Journal of International 
Economics, Vol. 18, Nos. 1 – 2, pp. 83 – 100.  

29. Krugman Paul R. & Obstfeld Maurice (2000) – International 
Economics – Theory & Policy – New Delhi, Addison – Wesley 
Longman, pp. 138 – 140. 

30. Samuelson, P. A. (1948) International Trade and the Equalisa-
tion of Factor Prices, Economic Journal, June, pp. 163-184 

31.  Abba P. Lerner (1952) Factor Prices and International 
Trade, Economica. 

 
КНИГИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 

1. C. R. Editors (2016) The Dutch East India Company: The Histo-
ry of the World’s First Multinational Corporation, Charles River 
Editors 

2. Fitzgerald, R. (2016) The Rise of the Global Company: Multina-
tionals and the Making of the Modern World (New Approaches 
to Economic and Social History), Cambridge University Press 

3. Stuenkel, O. (2015) The BRICS and the Future of Global Order, 
Lexington Books 

4. Bond, P., A. Garcia (2015) BRICS: An Anti-capitalist Critique, 
The Pluto Press 

5. Kissinger, H. (2015) World Order, Penguin Books  
6. Jackson J., Davey W., Sykes Al. Jr. (2013) Materials and Texts 

on Legal Problems of International Economic Relations, 6th ed., 
American Casebook Series, St. Paul, Minn.: Thomson/West 
WEST 

7. Kissinger, H. (2012) On China, Penguin Books  
8. Kaletsky, A. (2011) Capitalism 4.0, The Birth of a New Econo-

my, Bloomsbury 
9. Rodrick, D. (2011) The Globalization Paradox, Oxford Univer-

sity Press 
10. Bown, St. (2009) Merchant Kings: When Companies Ruled the 

World 1600 – 1900, Thomas Dunne Books 
11. Frieden, J. (2006) Global Capitalism: Its Fall and Rise in the 

Twentieth Century, W.W. Norton Company Inc. 
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12. Gilpin, R. (2001) Global Political Economy: Understanding the 
International Economic Order. Princeton: Princeton University 
Press 

13. Sen., A. (2000) Development as Freedom, Anchor Books 
14. Krugman, P. (1999) The Age of Diminished Expectations, 3rd ed., 

The Washington Post Company 
15. Strange, S. (1998) Casino Capitalism, Manchester University 

Press 
16. Seymour, I. (1980) OPEC: Instrument of Change, Palgrave 

Macmillan 
17. C.R. Editors (2016) The Dutch East India Company: The Histo-

ry of the World’s First Multinational Corporation, Charles River 
Editors 

 
ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ* 

1. Банка за международни разплащания, www.bis.org  
2. Европейска асоциация за свободна търговия, www.efta.int  
3. Конференция на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), 

www.unctad.org 
4. Международен валутен фонд (МВФ), www.imf.org  
5. Международна организация на труда (МОТ), www.ilo.org  
6. НАТО (Организация на северноатлантическия пакт), 

www.nato.int  
7. Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР), www.oecd.org 
8. Организация на страните износителки на петрол (ОПЕК), 

www.opec.org  
9. Парижки клуб, www.clubdeparis.org 
10. Портал на Европейския съюз, www.europa.eu  
11. Световен икономически форум, www.weforum.org  
12. Световна банка, www.worldbank.org  
13. Световна търговска организация (СТО), www.wto.org  
14. Централноевропейско споразумение за свободна търговия, 

www.cefta.int  

                                                 
* Подредбата на източниците е по азбучен ред на български език 
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IX. ФОРМАТ НА ИЗПИТА И МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е писмен и е с продължителност два учебни часа. Изпи-
тът обхваща развиването на един въпрос от изучавания материал и 
композирането на есе (минимум една страница) върху изложените в 
курсовия проект тези. 

По преценка на лектора могат да бъдат задавани устни въпроси 
по изпитните теми при формиране на крайната оценка на студента.  

Забележка: поради обхвата и сложността на материята силно се 
насърчава присъствието на студентите по време на предвидената 
аудиторна заетост. 

Методът за оценяване на придобитите знания на студентите 
включва: 

• Оценка на есето – 30%; оценява се чрез представяне на 
подготовката по курсовия проект, който е подчинен на 
следните принципи: 
o Развитие на творческото мислене; 
o Провокирани изследователски търсения; 
o Излизане от рамките на възпроизвеждането на знания; 
o Самостоятелна работа с различни източници на информа-

ция; 
o Самостоятелно ползване на графики/таблици и др. под. ин-

струменти за онагледяване на текст; 
• Оценка от развиване на въпрос по изучавания материал – 

70%;  
Този механизъм позволява да се оцени следното: 
o Дали студентът сам е разработвал курсовият проект и поз-

нава естеството на проблематиката в детайли; 
o Дали студентът може да открои проблема и да развие по 

логичен път своите аргументи, като разсъждава по научени 
вече факти и закономерности; 

o Дали студентът може да се ориентира в спецификата на 
поставените проблеми и да приведе достатъчно доказател-
ства в развиването на зададен въпрос; 

o Дали студентът може да разглежда в цялост определен 
икономически или социален феномен; 



РЪКОВОДСТВО ЗА СТУДЕНТА (Силабъс / Syllabus) 

Стр. 18 от 24 

o Дали студентът може да прояви задълбочена самостоятел-
на интерпретация на изучаваните факти и процеси; 

o Дали студентът може да изразява своите съждения с пре-
цизност на формулировките и с помощта на специфичната 
терминология; 
 

• Крайната оценка е по шестобалната система; 
 

• Изпитът може да се провежда на един от езиците по избор на 
студента – или на български език, или на английски език; 

X. КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА 

1. Същност на международните икономически отношения и вли-
янието им върху икономиките и политиките на държавите. 

2. Международните икономически отношения в условията на 
глобализация 

3. Развитие и структура на МИО в началото на XXI век 
4. Международно движение на капитал 
5. Транснационални корпорации 
6. Международна трудова миграция 
7. Международен обмен на знания 
8. Логистична и технологична инфраструктура на МИО 
9. Отражение на международната конюнктура върху системата 

на МИО 
10. Роля на световните организации в международните иконо-

мически отношения 
11. Международната регионална интеграция и отраженията й 

върху МИО 
12. Роля и място на развиващите се държави в системата на 

МИО 
13. Нововъзникващи икономики 
14. България в системата на МИО 
15. Устойчивото развитие – фактор за стабилност и сигурност в 

бъдещето на МИО 
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XI. УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ 

 УКАЗАНИЯ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА: 
• Студентите следва да композират собствен текст по някоя 

от изучаваните теми в курса; 
• Темата на курсовата работа се уточнява с преподавателя и 

се подготвя в обем 6 – 8 страници; 
• Студентите следва да покажат фактологическа подготве-

ност и високо равнище на владеене и работа със специали-
зирани термини, концепции, теории; 

• Студентите може да използват популярни и/или тясноспе-
циализирани източници на информация, както на българс-
ки, така и на чужди езици, върху които да базират своите 
аргументи в защита или отхвърляне на дадена теза; 

• Студентът защитава курсовата работа в деня на изпита, след 
като е получил предварителна оценка от преподавателя; 
 

 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ  
НА ПРОЕКТА: 
• Курсовият проект трябва да съдържа на първа страница: 
• В най-горния десен ъгъл – думите: „На вниманието на доц. 
д-р А. Владиков“; 

• В средата – думите: „Курсов проект по „Теория на МИО“ 
на тема…“ (студентът добавя собствено заглавие в кон-
текста на зададеното тематично направление); 

• В най-долния десен ъгъл – Име и фамилия на студента, 
специалност, факултетен номер; 

• Най-отдолу в средата – думите: „Проектът е изпратен 
на...“ (посочва се датата, на която студентът възнамерява 
да изпрати по електронна поща своя курсов проект); 

• Шрифт: Times New Roman – 12; 
• Междуредие – 1.0; 
• Може да се представят таблици, графики, фигури и пр., но 

не повече от 5 (пет) такива елемента общо, като тяхното съ-
държание спрямо текста не трябва да бъде повече от 50%; 
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• Посочват се ползваните източници/библиография/интер-
нет, когато изложението не е авторско;  

• Стилът на изказване е въпрос на личен избор! 
• Текстът не трябва да съдържа правописни, пунктуационни, 

стилистични и други грешки; 
• Разработки БЕЗ посочени източници – НЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ! 

 
 ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 

• Курсовите проекти могат да бъдат предавани или на анг-
лийски език, или на български език;  

• Студентите следва да предадат своя курсов проект в едно-
седмичен срок преди датата на изпита на електронен 
адрес: contact@atanasvladikov.eu  
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XII. БЕЛЕЖКИ 

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  
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