ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ"
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА “ИКОНОМИКА”

ВЪПРОСНИК
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ
“ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА”
1. Публичната сфера като фактор на икономическата действителност.

2. Характеристика на основните сектори, осъществяващи социални, социално-

културни и публични дейности: образование, здравеопазване, наука, култура, физическо
възпитание и спорт, туризъм, административно обслужване и т.н.

3. Същност, особености, форми и фактори на разпределението на публичните блага.

4. Разпределение, ефективност и благосъстояние. Разпределение на ресурси и

преразпределение на доходи. Индивидуално и обществено благосъстояние.

5. Икономически отношения и особености на публичната сфера (по сектори).

6. Функции и отговорности на държавата в публичната сфера. Държавна намеса и

нейните дефекти.

7. Ресурси на публичната сфера: определение, разновидности и особености (по

сектори).

8. Собственост и конкуренция в публичната сфера: същност и особености; държавно

регулиране и конкуренция.

9. Регионална икономика – същност и особености.

10. Ценообразуване на продукта на публичната сфера: природа и разновидности; цена

и такса; механизъм на ценообразуването.

11. Разпределение и потребление на публичните блага: същност и разновидности;

фактори и ценности на разпределението; справедливост - равенство – ефективност.

12. Финансиране и организация на финансовите ресурси в публичната сфера: същност

и специфика; източници, форми и принципи; механизъм и схема за разпределение на

финансовите ресурси; традиционни и алтернативни източници на финансиране на
публичната сфера; ефективност.

13. Предприемачеството в социалната сфера - същност и особености.
14. Маркетингът в публичната сфера (маркетинг на услугите).

15. Политики по заетостта и доходите – фактори, видове, регулаторни инструменти.

16. Социална политика и социално осигуряване.

17. Особености на пазара на труда в публичната сфера: търсене и предлагане на труд;

механизъм на формирането на трудовото възнаграждение.

18. Специфика на управлението по сектори на публичната сфера.
19. Устойчиво развитие на социалните системи.
20. Логистични системи в публичната сфера.

21. Качество и цена на труда в публичната сфера – характеристики, фактори,

регулации.

22. Политика, системи и програми за управление на човешките ресурси.

23. Мотивация и мотивиране на човешките ресурси в публичната сфера – теории,

модели, стратегии и инструменти.

24. Човешки и социален капитал. Основни характеристики. Инвестиции в човешки и

социален капитал Развитие на човешкия потенциал.

25. Ролята на интелектуалната собственост в развитието на публичната сфера.
26. Нови тенденции в развитието на интелектуалната собственост.
27. Лицензиране и трансфер на технологии.

28. Инвестиционна политика в публичната сфера.
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